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 مقدمه مؤلف

سالم لوا ةالظاملني، والصال یعدوان اال عل هللا رب العاملني، والعاقبه للمتقني، وال مداحل

 مجعني.أآله وصحبه  یرسله ربه رمحه للعاملني وعلأسيدنا حممد الذي  یعل

هاي مسلمان نه تنها در عصر حاضر بلكه  اين كتاب پاسخگوي همه نيازهاي خانواده
با احكام ح�ل، حرام و مسائل شرعي و اخ�قي  در هر عصر و زمان ديگري، در ارتباط

مساوي است، كه در راستاي ساختن خانواده مسلمان براساس نگرشي   از زاويه صرفاً
 بينانه استوار بوده و برمبناي همان روش صدر اس�م قرار گرفته است.  عملي و واقع

به طور خ�صه  ،نمايد اس�م در احكام مربوط به خانواده دنبال مياهدافي كه شريعت 
 :عبارتند از

 هاي جامعه اس�مي استحكام پايه -
پرورش نسلي توانا، ت�شگر، مجاهد، مؤمن و نسلي كه توانايي ادامه دادن به  -

سازندگي، كار، ت�ش و پاسداري از حريم دين خداوند و حقوق مردم و استوار 
 باشد. ناپذيري در جامعه را داشته  هاي عزت، كرامت و تسليم نمودن پايه

فراهم نمودن شرايطي كه خانواده راه انحراف را در پيش نگيرد و دچار تزلزل و  -
اي  فروپاشي نگردد و همچنان به عنوان ستوني ستبر و سالم براي بناي كاخ جامعه

 اس�مي پايدار بماند.
هاي كلي و مختصر براي عمل و  شود، بررسي راهكاري كه در اين كتاب دنبال مي 

ي، پاليش شده و مستند است و به خاطر سهولت استفاده از مطالب، از طول ا اقدام ريشه
ها قابل استفاده باشد و با  ها ميليون از افراد خانواده و تفصيل پرهيز شده تا براي ده

 آنان قرار دهد.ر گيري از منابع اس�مي مورد اطمينان، معلومات لزم را در اختيا بهره
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هاي فراوان و متنوع آن  كه با جهان معاصر و خواسته ها را ه همه نيازهاي خانواد
ها  آن هايي كه بسياري از ها و ضرورت دهد، خواسته سازگاري دارد، مورد بررسي قرار مي

هايي است كه صرفاً  هاي تبليغاتي و تهاجم فرهنگي غرب يا سازمان ر روياروييبپيام
 اند. خانواده اس�مي را نشانه گرفته

 :شود لي محورهاي زير متجلي مي بهكند، از ل اب دنبال مياهدافي كه اين كت
اقدام و پيگيري عملي و ارائه رهنمودهاي لزم براي پاسداري از نظام خانواده  -1

كاري  اس�مي و تقويت داخلي آن براي رويارويي قوي و فراگير با خراب
لمان هاي جديدي كه براي فروپاشي كاخ خانواده مس هاي بيگانه و ت�ش سازمان

 گيرد. صورت مي
سطح آگاهي افراد خانواده به ويژه پدر، مادر و پس از آنان فرزندان و بال بردن  -2

شان به اين حقيقت كه محافظت از خانواده اس�مي، منافع و  متوجه نمودن
خانواده مسلمان در س�مت و  چنانچههاي بسياري را به دنبال دارد و  آسودگي

چارچوب آن اس�م نيز در س�مت قرار خواهد  آسودگي قرار داشته باشد، در
داشت و در صورتي كه دچار اخت�ل، فساد و ناهنجاري بشود، مايه خواري و 

چنين شريعت خداوند تمام  مشك�ت فراواني گرديده و به زيان خانواده و هم
 خواهد شد.

ي روي، اعتدال، ارزش و منزلت وال نگري، ميانه اين كتاب بيانگر سماحت، واقع -3
اس�م در جهت پاك، سالم و مرتب نگاه داشتن خانواده و ايجاد كمربند امنيتي 

 باشد. استواري براي جلوگيري از لغزش، تنش و فروپاشي آن مي

ه خود بر هاي نظام اجتماعي اس�م است، نظامي ك ترين پايه خانواده يكي از مهم -4
اهنگي و سازگاري : س�مت، فضيلت، آداب ارزشمند، همهاي استواري مانند پايه

 از ذوب و ضايع گرديدن قرار گرفته است.توانمندانه با جامعه براي جلوگيري 



 19  قدمة مؤلفم

هاي موجود در آن  خانوادگي در اس�م و واقعيتاز مقايسه اصول و قواعد نظام  -5
شود كه نظام خانواده در  هاي موجود در شرق و غرب معلوم مي با ديگر سيستم

ح و براي همه بشريت ماندگارتر است؛ زيرا اس�م، نظامي معنوي، ارزشي، اصل
گيرد و  ها، رهنمودها و احكام آن از منبع و مصدري اس�مي سرچشمه مي ريشه

 هاي نارواي نفساني دارند، ندارد. ارتباطي با قوانيني كه ريشه در اهواء و كشش

تار و پود جامعه اس�مي برگرفته از قرآن و رهنمودهاي صحيح سنت رسول  -6
 ور اخ�ق و آداب اس�مي است..و تبلخدا

خانواده مسلمان با جامعه اس�مي ارتباطي تنگاتنگ و مستحكم دارد و با  -7
سازد و در عين حال با انحراف جامعه  رويكردها و اهداف آن خود را هماهنگ مي

منافع و سعادت   محافظت از خيرات،در راستاي   از راه و رسم موردپسند خداوند ـ
ز آن، از ذوب شدن، فروپاشي، درهم ريختگي و خروج از خانواده و حمايت ا

 گردد. اطاعت خداوند ـ هم ميسر نمي

دانم كه همه احاديثي را  كنار مطالبي كه گفته شد يادآوري اين موضوع را لزم ميدر 
را از منابع معتمد ها  آن ام، مورد تحقيق و بررسي قرار داده و كه در اين كتاب ذكر كرده

اي موارد مطالبي تكرار گرديده به دليل مناسبت و ضرورتي بوده  در پاره انچهچنام و  آورده
طلبد و همه معلومات و  كه اين امر را ايجاب نموده است؛ زيرا هر مقامي مطلبي را مي

 مطالب آن از منابع معتبر و موثق برگرفته شده است.
 :و ساختار مطالب شامل يك مقدمه و چهار بخش استدر اين كتاب طرح 

 هاي نهاد خانواده ويژگي :بخش اول
 حقوق خصوصي و عمومي اعضاي خانواده : بخش دوم
 هاي خانواده فعاليت :بخش سوم

 پايان زندگي زناشويي و پيامدهاي آن : بخش چهارم
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اي از  ، مفهوم خانواده و انواع و اهميت آن، پاره»وحدت بشري«در مقدمه راجع به 
در عصر حاضر و اصول و اركان عادي، پرورشي، هاي موجود در خانواده  ناهنجاري

 هاي آن، بحث شده است. شرعي و ويژگي
پروردگارا! ما را در جهت احترام به اين نظام و ت�ش براي ماندگاري آن، موفق و 

مان ها اوست كه راه هدايت را فرا راه سربلند بگردان! سخن حق از آن خداوند است و تن
 دهد. قرار مي

 مؤلف

 



 
 
 

 :بخش اول

 هاي نهاد خانواده ويژگي

 





 
 
 

 مقدمه موضوع

 يگانگي بشري
كاملي در ساختار جسمي، سرشت احساسات، » وحدت انساني«آفرينش بشريت از 

ها و ضروريات برخوردار است و برمبناي  ها، آرزوها، نيازمندي عواطف، رويكردها، رنج
سله خانوادگي، هاي نژادپرستانه و اخت�ف در رنگ پوست، سل همين نگرش براي گرايش

گونه بهانه  تفاوت ميان مرد و زن و تماي�ت ملي و مسلكي و مذهبي و ديگر تمايزها هيچ
 و توجيهي وجود ندارد.

هاي  لزمه وحدت آفرينش انسان از جانب خداوند پايبندي به اصول و ارزش
هاي ديگر و همكاري  آزادي، برادري و عدالت در چهارچوب خانواده و عرصه  مساوات،

و تفاهم سازنده ميان مرد و زن براي به حركت انداختن چرخ زندگي به سوي خير و 
 سعادت و قوت و كرامت و افتخار و آرامش و الفت و مودت و آسايش روحي است.

اساس ارتباط ميان مرد و زن در اس�م بر مبناي مساوات كامل در آفرينش و وحدت 
گونه تبيين  اين موضوع را در قرآن اينخلقت وجود قرار گرفته است و خداوند متعال 

 ت:فرموده اس

َها﴿ ُّ
َ
َ� َّاُس  َٓ �  ْ ُقوا َّ َُّ�ُم  � ِيََ َّ َّ ِمۡنُهَما  � ََ ََ َها  ََ َۡ ََ ََ ِمۡنَها  ََ ََ ََ   ٖ ََ ِِ ح ََ   ٖ ۡۡ ّّ  �ِ َََقُ�م من ََ

 ََ  ۚ �َِساٗٓء ََ اٗ� َكثِٗ��  ََ َِ ْ ُقوا َّ �  َ َّ ِي � َّ ۚ ََ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  � اَم َِ َۡ
َ
َ ِِّن  �ۡ� َّ �  ََ  ﴾١ �ِيٗباَ�َن َعََۡيُ�ۡم 

 .]1النساء: [

اى مردم از پروردگارتان بپرهيزيد كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را «
(نيز) از جنس او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت، 

مگى به عظمت او معترفيد و) هنگامى كه چيزى از يكديگر و از خدايى بپرهيزيد كه (ه
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پرهيز  ها] آن بريد، (و نيز) از خويشاوندان خود [از قطع ارتباط با خواهيد نام او را مى مى
 ». كنيد، زيرا خداوند مراقب شماست

 :فرمايد مي صپيامبر گرامي اس�م 
0F».زنان همسان و هم رديف مردانند«

1 
زن عامل بقاي نسل بشر و ازدياد فرزندان پسر و دختر و در  اين مساوات ميان مرد و

ها گرديده است تا جايي كه اين جمعيت  هاي بشري در ميان جامعه هم آميختن مجموعه
رسد، در همه گوشه  بشري كه تعداد آن به حدود پنج ميليارد و سيصد ميليون نفر مي

» س�متامنيت و «ن براي تحقق ها و خيرات آ كنند و از ثروت وكنار كره زمين زندگي مي
 نمايند. ا استفاده مي در همه زمينه

گونه  رود و هيچ كه اصلي اساسي به شمار مي» كرامت انساني«اخوت و برادري از 
 پذيرد، سرچشمه گرفته است. برتري ميان مرد و زن را نمي

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ َّ َۡ َك َََق ََ  .]70اإلرساء: [ ﴾و

 ». ايم دان آدم را گرامي داشتهبه راستي ما فرزن«
چنين لزمه برادري انساني تعاون و همكاري براي رويارويي با مشك�ت سخت و  هم

متنوع و مستمر زندگي است؛ زيرا تعاون يكي از مظاهر بارز رشد و تمدن بوده و مرد و 
 زن هر دو در ارتباط با آن مسئوليت دارند.

بت، الفت، دلسوزي و احساس همدردي تعاون و همكاري براساس وجود پديده مح
گيري از اين احساس و عاطفه  هاي زندگي تنها با بهره قرار گرفته است و عرصهمتقابل 

 گيرند. پاك ميان مردان و زنان است كه راه درست خود را در پيش مي
در جهان بوده است » آزادي و عدالت  مساوات، برادري،«و در راستاي اظهار حقايق 

راه  هاي ماندگاري را فرا در حجه الوداع رهنمودها و ارزش صا كه رسول خد
 ت:هاي بشري قرار داده و فرموده اس فعاليت

_____________________________ 
 احمد و ابوداود والترمذي و غيرهماخرجه  -1
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اي مردم، پروردگار شما يكي است و پدرتان نيز يكي بوده است. بدانيد عرب بر غير «
پوست ـ جز  پوست بر سرخ پوست، سياه پوست بر سياه  عرب، غير عرب بر عرب، سرخ

ترين شما نزد خداوند  گونه فضيلت و برتري ندارند. گرامي رهيزكاري ـ هيچبه وسيله پ
 د:. سپس فرموصآري، يا رسول اهللا د:گفتن تان است. آيا پيامم را رسانديم؟ پرهيزكارترين

1F».اند، برسانند كه غايب بودههايي  آن اند، آن را به جا حضور داشته كساني كه در اين

1 
به مفهوم فراگير و مشترك آن از نظر اس�م، ادامه همان  تصوير وحدت انساني با توجه

ت�ش و نگرش ديگر پيامبران براي تحقق روند تكاملي رسالت همه آنان و تأكيدي ديگر 
ها حضرت  بر جهاني بودن رسالت اس�م در آخرين صورت آن از طريق پيامبر همه انسان

 است. صمحمد بن عبداهللا 
و مسائلي مانند مساوات كامل ميان مرد و زن و  »وحدت انساني«اعتراف به اصل 

 د:لبط شود، موارد زير را مي انسان بودن زن كه از آن منشعب مي
2F

2 
 ا:ه مساوات ميان مرد و زن در حقوق و مسئوليت -1

قرار ها  ي كه دين خداوند فرراه انسانهاي و مسئوليت » انديشه و اهليت«در ارتباط با 
 باشند. ها همسان مي ندارند و در حقوق و مسئوليتداده. زنان دست كمي از مردان 

 :مساوات ميان آنان در عرصه عقايد و احكام -2
هاي  اي صحيح و اداي مسئوليت همان انتظاري كه از مرد براي برخورداري از عقيده

يابي به درجات  رود همان انتظار از زن نيز وجود دارد و در استحقاق دست شرعي مي
و زن در يك رديف قرار دارند و مبناي مساوات با عمل اخروي و كسب ثواب مرد 

 دهند. صالحي است كه هر دو انجام مي
هاي اخروي در تكاليف ديني  مساوات ميان مرد و زن در ارتباط با حقوق و مسئوليت

 د:فرماي اي عمومي است. خداوند متعال مي برگرفته از قرآن و سنت، پديده

_____________________________ 
 اخرجه البيهقي -1

 المرأه بين الفقه و القانون -2
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ََۡ�حنَِ�حِت ََ  �ََۡ�حنِتِ�َ ََ  �لُۡمۡؤِمَ�حِت ََ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ ََ  َ�حتِ �لُۡمۡسَِ ََ  �لُۡمۡسَِِم�َ  ِِنّ ﴿ �  ََ َ�ِ� َِ ح َّ َ� 
حتِ ََ  �َ َِ ح َّ حِ�ِ��َ ََ  �َ َّ حبَِ�حتِ ََ  �َ َّ ََۡ�حِشَ�حِت ََ  �ََۡ�حِشعِ�َ ََ  �َ �  ََ َ�ِ� ِ َن حتِ ََ  �لُۡمَتَص �َ ِ َن  �لُۡمَتَص
�ِِم�َ ََ  � ّّ �َِ�حتِ ََ  �َ � ّّ ِِظ�َ ََ  �َ ََ  �ََۡ�ۡح ُهۡم  ََ َ َُ َِ�حِت فُ ََۡ�ۡح حكَِِ��َ ََ  � َّ َ�  َ َّ �  ََ حكَِ�حتِ َكثِٗ��  َّ َ� 

 َّ َع
َ
َ ُ َّ ا َعِظيٗما  � ًَ َۡ

َ
َ ََ  ٖٗ ََ  .]35األحزاب: [ ﴾٣لَُهم ّمۡغِۡ

پيشه، و مردان  ايمان، و مردان و زنان عبادت مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با«
دهنده  زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه و زنان راستگو و مردان و

دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زناني كه خداوند را فراوان  و مردان و زنان روزه
 ». آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته استها  آن كنند، خداوند براي (همه) ياد مي
 د:فرماي چنين مي هم

﴿ ِ � ب ۡۡ َّ  ّ ََهِينٌَة ُُ  .]38املدثر: [ ﴾٣َما َكَسَبۡت 

 ». هركس در گرو عملكرد خويش است«
 د:فرماي و مي

ۡعَمۡل ِمَ�  َََم�﴿ َِ�حِت َُ َح َّ َُوَن  �َ َُ َۡ ��َِك يَ ََ َْ
ُ
ۡؤِم�  فَُ ُُ ََُهَو  ح  ََ �

ُ
َ َۡ
َ
َ  َ َك
ََ َّنةَ ِم�  ۡۡ �  �َ ََ

ۡظََُموَن �َقِٗ��   .]124النساء: [ ﴾١ُُ

كنند ـ مرد باشند يا زن ـ در حالي كه مؤمن باشند، به  كارهاي شايسته مي كساني كه«
 ». گيرند روند و به اندازه گودي پشت هسته خرمايي مورد ستم قرار نمي بهشت مي

 د:فرماي چنين مي هم

يََِّنهُ  َم�ۡ ﴿ ۡۡ ۡؤمِ�  فَََنُ ُُ ََُهَو  ح  ََ �
ُ
َ َۡ
َ
َ  َ ِ� َََك ا من ٗۡ ِ َح ََ ِ  ۥَعِمَل  ٖٗ َطين َيوح َِِ�ّنُهۡم َِ ۡۡ َ

ََ ََ َبٗة  
ۡعَمَُوَن  َُ َسِ� َما َ��ُواْ  ِۡ

َ
ََُهم بُِ َۡ

َ
 .]97النحل: [ ﴾٩َ

اي  كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگي پاكيزه مرد يا زن ـ   هركس ـ«
دادند پاداش خواهيم  چه انجام مي بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آن حيات (حقيقي) مي

 . »داد



 27  هاي نهاد خانواده بخش اول: ويژگي

هاي معيشتي،  چنين در زمينه زندگي مادي و روابط همسري و قيام به مسئوليت هم
قرآن با صراحت تمام اصل مساوات در مسائل زندگي خانوادگي را بيان و مقرر نموده 

 د:فرماي باره مي است. خداوند متعال در اين

لَُهّ� ِمۡثُل ﴿ ِيََ َّ �  ِ َِف� َعََۡيِهّ� ب َُ ا ٱلَۡمۡع ََ ِ َن لَِ ََ ََ  ۗ ة  ََ ََ ُ ِِ َعََۡيِهّ� َد َّ ِكيٌم  � َِ  ٌِ  ﴾٢َعِِ�
 .]٢٢٨ة: البقر[

و همانند همان (وظايفي) كه بر عهده زنان است، به صورتي شايسته به نفع آنان (بر «
 ». ها) مردان بر زنان برتري دارند عهده مردان) نيز هست و (در اداي مسئوليت

 ت:مساوات ميان مرد و زن در اهلي -3
چون مردانند؛ زيرا  هاي اجتماعي و اقتصادي، زنان نيز هم ها و شايستگي ليتدر اه

است و زنان نيز همانند مردان عاقل و رشيد » عقل«، برخورداري از  مبناي مسئوليت
باشند و براي مثال در مورد ازدواجشان، رضايتشان شرط صحت آن است؛ زيرا رسول  مي

 د:فرماي مي صخدا 
م زن بيوه و بدون رضايت دختر، آنان را به نكاح كسي بدون اط�ع از تصمي«

3F».درنياوريد

1 
هاي مالي ديگر اعضاي خانواده  هاي مالي جداي از مسئوليت زنان داراي مسئوليت

تواند به مالكيت خود درآورد و هرگونه كه خواست  هستند. هر چيزي را كه بخواهد مي
بخشش، اموالي را كه از طريق ارث، در دارايي خود دخل و تصرف بنمايد و در اين مورد 

 د:فرماي باره مي كار و ... به دست آورده فرقي با هم ندارند. خداوند متعال در اين

﴿ ِِ ا ََ ِ َن َِ
َََك  َن ِّما تَ ُن   ٞ انِ �َِصي حِ�َ َُونَ ََ  �ََۡ� ََ ۡق

َ
َََك  �ۡ� ِّما تَ ُن   ٞ ّنَِسآءِ �َِصي لَِ انِ ََ حِ�َ �ََۡ� 

َُونَ ََ  ََ ۡق
َ
َٗضا ُِّما قَ  �ۡ� َُ ۡۡ ۚ �َِصيٗبا ّم َ ُُ َۡ َك

َ
 .]7النساء: [ ﴾٧ّل ِمۡنُه َ

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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اند، سهمي وجود   چه پدر، مادر و خويشاوندان (آنان) برجاي گذاشته براي مردان از آن«
اند سهمي  گذاشته برجايچه پدر، مادر و خويشاوندان (آنان)  دارد و براي زنان (نيز) از آن

 ». يا زياد و سهم هركس واجب معين شده است (خواهد بود) خواه آن مال كم باشد
قانون مدني فرانسه حقوق مالي زن در  217لزم به يادآوري است كه براساس ماده 

گونه  شود و بدون موافقت شوهر، زن حق هيچ حقوق و اختيارات شوهرش ذوب مي
 دخل و تصرفي را در اموال خويش ندارد.

 ت:منزلت مرد و زن يكسان اس -4
ها را گرامي و  رود و خداوند همه انسان چون مرد انسان به شمار مي همزيرا زن نيز 

 د:فرماي محترم شمرده است و مي

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ َّ َۡ َك َََق ََ  .]70اإلرساء: [ ﴾و

 ». ايم را گرامي داشته آدمبه راستي ما فرزندان «
رام و احترام چون مردان داراي اك  همسر، دختر و خواهر هم  زنان در مقابل مادر،

 د:فرماي باره مي باشند. خداوند متعال در اين مي

ۡيَنا﴿ َّ ََ �َ�ح�َ  ََ ّمهُ  �ۡ�ِ
ُ
َََۡتُه َ ََ َ�حًنا   ِۡ يۡهِ ِِ حِ�َ َُۡهُ  ۥبَِ� ََ ََ َۡٗها   َََضَعۡتُه ُك ََ َۡٗها  ُهُ  ۥُك َح ََ ِ ف  ۥََ

 ۚ� ًَ حُثوَن َشۡه  .]15األحقاف: [ ﴾ثََ�

و مادرش به نيكي رفتار كند. مادرش همراه با  ايم كه با پدر به انسان سفارش كرده«
تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل سختي او را به دنيا آورد و باردار شدن مادر و از 

 ». است  شير گرفته شدن او سي ماه (طول كشيده)
در مورد مسئوليت اكرام و احترام، مادران سه درجه بر پدران برتري دارند؛ زيرا امام 

رسيد و  صمردي به حضور رسول خدا ه:نمايند ك مسلم از ابوهريره روايت ميبخاري و 
 صرسول خدا چه كسي بيشتر بر من حق دارد كه با او به خوبي رفتار نمايم؟ ت:گف

مادرت، باز گفت پس از او؟ باز  د:فرمو صپس از او؟ رسول خدا ت:مادرت. گف  د:فرمو
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پس از مادرم؟ رسول  د:آن مرد پرسي مادرت. د:براي بار سوم فرمو صرسول خدا ت:گف
 پدرت. د:فرمو صخدا

ٖٗ  ۦٓ َءاَ�حتِهِ  ََِم�ۡ ﴿ ََۡنُ�م ّمَوّد َعَل بَ ََ ََ َۡها  َۡ ِ ِ ْ ا َنِتَۡسُكنُٓوا َٗ ح ََ َۡ
َ
ِسُ�ۡم َ ُۡ �

َ
َ �ِۡ ََ ََُ�م من ََ ََ ۡن 

َ
َ

ََن  َُ ّك َۡ َت َُ   ٖ َنَِقۡو حلَِك �َ�حت   ََ  ِِ ًَةۚ ِِّن  َۡ ََ  .]21الروم: [ ﴾٢ََ

هاي (دانش و حكمت) خداوند، اين است كه از نوع خودتان  و برخي از نشانه«
آرامش پيدا كنيد و در ميان شما دوستي، ها  آن تا در كنار آفريدهمسراني را برايتان 

 ». هايي است انديشند، نشانه مهرباني و دلسوزي را قرار داد. در اين راه براي كساني كه مي 
 د:فرماي چنين مي هم

﴿ ََ ِ َُهّ� ب ُ ِِ َِف� ََ َُ  .]19النساء: [ ﴾ٱلَۡمۡع

 ». با آنان به شايستگي رفتار كنيد«
نمايند و  بهترين شما كساني هستند كه با خانواده خويش به بهترين روش رفتار مي«

4F».نمايم ام بهتر معاشرت مي من از همه شما با خانواده

1 
 ت:چنين فرموده اس هم

رهيزكاري است كه هرگاه او را بنگري شادمانت نمايد بهترين بهره دنيا همسر پاك و پ«
5F».نباشي (از ثروت و حيثيت تو) محافظت كند چنانچهو 

2 
 ت:و فرموده اس

6F».به يكديگر توصيه كنيد كه با زنان به خوبي معاشرت نماييد«

3 
 صو در ارتباط با مراعات اكرام و احترام زنان در مقام دختر و خواهر رسول خدا

 د:فرماي مي

_____________________________ 
 هاخرجه الترمذي و ابن ماجه عن عائش -1

 اخرجه احمد والترمذي و ابن حبان عن ابي سعيد الخدري -2

 متفق عليه -3
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ركس سه دختر يا سه خواهر يا دو دختر و دو خواهر داشته باشد و با آنان به نيكي ه«
7F».برد رفتار نمايد و در مورد آنان پرهيزكاري كند، خداوند او را به بهشت مي

1 
 :ت زنان در آموختن و آموزش دادنحق و اهلي -5

نيز به همان  چنان كه مسلمانان را به تعليم مردان ترغيب نموده در مورد زنان اس�م هم
 ت:فرموده اس صاندازه اهميت داده است. رسول خدا

8F».آموختن بر هر انسان مسلماني واجب است«

2 
تواند اين موضوع را منكر شود كه ضرورت و نياز به وجود زن در خانه و  كسي نمي

 زندگي مشترك با مرد به معني يادآوري او به مساواتش با مرد است.
اوند در سه عرصه زنان را مورد اكرام و احترام قرار خد ه:خ�صه سخن اين است ك

 ت:داده اس
 چون مرد انساني گرامي و مورد احترام است. كه هم ي:در عرصه انسان -1
چون مرد اهليت و حق برخورداري از آموزش و  كه هم ي:در عرصه اجتماع -2

و رسيدن به درجات عالي تحصيلي از همان سنين كودكي تا آموزش دادن 
از مرگ را دارد. و اين حق را دارد از شغلي كه با فطرت و رسالت  لحظاتي پيش

 و طبيعت و ويژگي زن بودن او سازگاري داشته باشد، برخوردار شود.

چون مردان داراي حق مالكيت و تصرف كامل در  زنان نيز هم ي:در عرصه حقوق -3
از همان باشند و  از همان اوان رسيدن به سن بلوغ تا پايان عمر مي  اموال خود،

 شود. آغاز تولد حقوق مالي آنان حفظ مي

_____________________________ 
 اخرجه مسلم و ابن ماجه -1

 اخرجه البيهقي -2
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 امتيازهاي زنان
هاي مالي  قضاي نماز، تحمل بار مسئوليت د:اي واجبات ديني مانن اس�م زنان را از پاره

نظير مهريه، نفقه و سرپرستي خانواده، قضاوت، رهبري حكومت، جهاد در راه خداوند، 
حدود معاف نموده است. زيرا در رابطه با  شهادت دادن در زمينه مسائل جنايي و اجراي

اين مورد اخير، اغلب زنان از مشاهده توجه به جنايات نفرت دارند و طاقت ديدن 
شان در مورد قتل و جنايت چندان مطلوب  خونريزي را ندارند و به همين خاطر شهادت

سايل حاملگي، تولد فرزند و ديگر م د:نيست. اما در مورد مسايل خاص خودشان مانن
 گيرد. شان مورد قبول قرار مي شهادتها  آن خاص

 هاي موجود ميان زنان و مردان برخي از تفاوت
ها از آن  اي كه خانم به خاطر طبيعت و فطرت و امكانات واقعي و قوت عاطفه

برخوردارند، اس�م آنان را مورد حمايت قرار داده است و به علت ارتباط سيستم ميراث 
هايي  در چهار مورد ميان زنان و مردان تفاوتو مخارج زندگي، هزينه  با مسايل مربوط به

وجه به معني تحقير عقل،   ها به هيچ قائل شده است كه قائل شدن به اين تفاوت
 رود. هاي زنان به شمار نمي ها، انسانيت، كرامت و اهليت شايستگي

9F

1 

 اداي شهادت  -1
 شرت و امثالعاو موش و اجاره رفخريد و  د:در مسايل مربوط به حقوق مدني مانن

شهادت دو نفر زن را همسان شهادت يك نفر مرد قرار داده است. خداوند متعال  ها، آن
 د:فرماي باره مي در اين

﴿ ََ ْ َا َُ اَُِ�ۡم  فَِِن َّ  �ۡستَۡشِه ََ ِ َن يِۡ� ِم�  ََ ََ  مۡ َشِهي ل   َُ ََ ََۡ�ِ فَ َُ ََ تَانِ يَُ�و�َا 
َ
�ََ ُۡ ُِّم�  �

ََۡضۡوَن ِم�َ  آءِ  تَ ََ حُهَما  �لّشَه ٮ ََ ِۡ ِ ِ ََ ِ حُهَما َ�تَُذكن ٮ ََ ِۡ ِ ّل ِ ِِ ن تَ
َ
ىحۚ َ ََ َۡ

ُ
 .]٢٨٢ة: البقر[ ﴾�ۡ�

_____________________________ 
 49-40دكتر مصطفي سباعي : مرجع قبلي ص  -1
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 ، اگر دو مرد نبودند، مردي را با دو زن از ميانبطلبيددو شاهد مرد را به شهادت «
 كه (به عدالتشان) رضايت داريد (گواه بگيريد) تا گر يكي از آن دو زن (به بيراهههايي  آن

 ». رفت و يا) فراموش كرد ديگري وي را يادآوري نمايد
تجربگي و ناپختگي زنان در مورد مسائل مالي و  اين موضوع در واقع به خاطر كم

تا اگر « د:هاست و به همين خاطر است كه خداوند فرمون اجتماعي زندگي در درون خانه
و در ». ا يادآوري نمايديكي از آن دو (به بيراهه رفت و يا) فراموش كرد، ديگري او ر

 كه تحمل ديدن خون، جرح و جنايت را ندارند، مورد مسايل قتل وجنايات به دليل آن
 را از گواهي دادن معاف گردانيده است.ها  آن

 استحقاق ميراث با خويشاوندان -2
هرگاه همراه با زن خويشاونداني مانند برادر وجود داشته باشند، نصف سهم او را به 

 ت:رد. زيرا خداوند متعال فرموده اسب ارث مي

﴿ ِ ظن َِ َكَِ ِمۡثُل  َّ ِ � ل �ثََيۡ�ِ
ُ
 .]11النساء: [ ﴾�ۡ�

 ». سهم زن است برابرسهم مرد دو «
هاي مادي  سبب دو برابر بودن سهم ارث مردان اين است كه قضيه ميراث با مسئوليت

وجه براي  به هيچ و مخارج زندگي ارتباط دارد و اين كار مسئوليت مردان است و زنان
شان نيست. و همه دارايي خود را  تأمين زندگي و معيشت كسي، مسئوليتي متوجه

چه را ارج خانواده هستند و گاهي همه آن نمايند و مردان مسئول تأمين مخ انداز مي پس
چنان از  رسند، اما زنان هم نمايند و به نقطه صفر مي هاي زندگي مي كه دارند صرف هزينه

 ش برخوردارند.ثروت خوي
اي از موارد سهم زن و مرد يكسان است. براي مثال زناني كه خواهر مادري  اما در پاره

ها  آن و برادر مادري متوفايي وارث باشند، سهم هر يك از
6
از مرده  چنانچهاست و  1

 تنها خواهري مادري بر جاي مانده باشد، باز هم سهم او 
6
 است. 1
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چنين اگر همراه با پدر و مادر شخص متوفي فرزندانمي هم از او برجاي مانده  هم
از شخص  چنانچهبرند و  باشد، هر يك از پدر و مادر يك ششم دارايي او را به ارث مي

متوفايي كه پدر و مادر و تنها يك دختر برجاي مانده باشد. سهم دختر نصف همه دارايي 
دو دختر باشند دو سوم و در صورتي كه دو خواهر از ميت برجاي  نچهچنااوست. و 

مانده و او داراي دو دختر نباشد، سهم آن دو خواهر 
3
 كل دارائي اوست. 2

 ديه زني كه به صورت غير عمد به قتل رسيده باشد -3
10Fد استطور غيرعمد به قتل رسيده با شد، نصف ديه مر  ديه خانمي كه به

زيرا زيان و  1
آيد، بسيار بيشتر از كشته شدن زن. اما با  پيامدي كه بر اثر كشته شدن مرد به وجود مي

 دانند! اين حال برخي از علما ديه مرد و زن را به يك اندازه مي

 به دست گرفتن رياست حكومت -4
معاف ها را از بر دوش گرفتن بار سنگين رياست حكومت و رهبري مردم  اس�م خانم

نموده است، تا از اين طريق مصالح حساس و درجه اول امت اس�مي و طبيعت روحي و 
ملتي كه زمام « د:ان فرموده صهاي اجتماعي آنان نيز پاسداري نمايد. رسول خدا مسئوليت

11F».امورشان را به دست زني بسپارند، ملتي پيروز نخواهند بود

2 
اضافه  م قضاوت را هم به مقام وليتمقا  اكثريت علما ـ به جز ابن جرير طبري ـ

به خاطر حساسيت مقام قضاوت و دور نگاه داشتن زنان از   :نموده و بر اين باورند كه

_____________________________ 
و ع�مه يوسف » الدين و الشريعه«برخي از علماي معاصر از جمله استاد محمود شلتوت در كتاب  -1

خاطر  رأيشان بر اين است، كه زن و مرد در ديه به» م�مح المجتمع المسلم« القرضاوي در كتاب
 (مترجم)» يكسان بودن در نفس و انسانيت به يك اندازه است

 اخرجه البخاري و الترمذي و النسائي و احمد -2
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هائي كه ممكن است به خاطر قضاوت، طرف  ها و مشك�ت و دشمني تحمل مسئوليت
 جويي بزنند، زنان از پذيرفتن آن معاف شوند. محكوم دست به انتقام

12F

1 

 انوادگي مردان مديريت خ -5
به معني رياست و رهبري را به مردان داده تا امور » قوامت«اس�م منزلت مديريت و 

خانواده و منزل به خاطر خبرگي و تجارب مردان و نياز مديريت به قوت و ص�بت و 
گيري به  ها، تصميم قاطعيت و غلبه عق�نيت بر احساسات و پذيرفتن عواقب و مسئوليت

 .آنان سپرده است
 د:فرماي خداوند متعال مي

﴿ ُِ ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح َل  �َّنَِسآءِ قَّ� ِّ ُ بَِما فَ َّ حلِِهمۚۡ  � ۡمَ�
َ
ُقواْ ِمۡ� َ َۡ �

َ
ََِمآ َ ََ ح َ�ۡعض   ُهۡم َ�َ َِ  ﴾َ�ۡع

 .]34النساء: [

را بر دوش دارند، بدين علت كه خداوند برخي را بر  زنانمردان مسئوليت سرپرستي «
كنند) و از حاصل كار  رتري داده و نيز به آن سبب كه (معمولً مردان كار ميبرخي ديگر ب

 ». نمايند خود (براي خانواده) خرج مي
و سرپرستي مردان به دو سبب و علت » قوامت«و اين بدان معناست كه قضيه 

 د:ان گردد كه در اين آيه آمده برمي
تر با مسايل زندگي و توانايي  ان: برخورداري مردان از تجارب بيشتر و آشنايي فراواول

گاهي برخي از زنان در اداره امور  چنانچهو شايستگي در اداره امور در اغلب اوقات. اما 
هاي بيشتري باشند، به اين معنا نيست كه همه زنان  و تدبير و سياست داراي توانايي

. و هر يك از ما از گيرد باشند و معمولً اكثريت و غالب معيار و م�ك قرار مي گونه مي آن

_____________________________ 
 اي از علما احراز مقام قضاوت ـ به جز در موارد جرم و جنايت ـ از طرف زنان را ب�مانع عده -1

 دانند مي
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 نماييم در هايي را كه در مردان مشاهده مي ها سروكار داريم و عم�ً توانايي نزديك با خانم
 بينيم و واقعيت بهترين گواه اين مدعاست. كمتر ميها  آن

13F

1 
پرداخت مهريه، تأمين زندگي زن و  د:هاي مالي مانن التزام مرد به مسئوليت  :ومد

 ادر و ...فرزندان و گاهي پدر، م

 خانواده چيست؟
خانواده از نظر بيشتر مردم عبارت است از زن و فرزندان و خويشاوندان مرد و در 

دهند. و  اصط�ح شرعي خانواده گروه و جماعتي است كه زيربناي جامعه را تشكيل مي
بناي آن بر روابط همسري ميان زن و مرد استوار است و پيامد آن وجود فرزنداني است 

گذارند. خانواده در ارتباطي نزديك با پدربزرگ، مادربزرگ  صحنه زندگي گام ميكه به 
ها،  دايي  ها، نوادگان، فرزندان پسر و دختر، عموها، عمه ها، آن مرد، زن، برادران و خواهران

 خواهد بود.ها  آن ها و فرزندان خاله 
تفاهم و  مفهوم لغوي و شرعي خانواده شامل معني حمايت، نصرت و وجود روابط

 باشد. همكاري مبني بر اساس نژاد، خون، نسبي، سبب و اوضاع مي
اثنا و انتهاي زندگي   عبارت است از احكام و قوانيني كه در آغاز، :نظام خانواده

 بخشد. خانوادگي امور و شئون آن را سروسامان مي

_____________________________ 

ُِ ﴿ برخي از علما از جمله استاد رشيد رضا در تفسير آيه -1 ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح ّنَِسآءِ قَّ� و ع�مه يوسف  ﴾�َ
مرد به معني رياست و امر و نهي كردن » قواميت«هايش به اين باورند كه  قرضاوي در برخي از كتاب

هاي زندگي و محافظت از  با تأمين هزينه هاي فراوان او در ارتباط نيست بلكه به معني مسئوليت
آيند، از طرف ديگر  حرمت و كرامت خانواده و كارهاي سنگيني است كه زنان از عهده آن برنمي

امور خانواده براساس مشورت و تبادل نظر بايد صورت بگيرد و در اين ميان بايد تجارب و 
 ار بگيرندهاي مردان و پيامدهاي تصميمات نيز مورد توجه قر توانايي
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 ها انواع خانواده
 كوچك، متوسط و بزرگ. ت:خانواده داراي سه نوع اس

شود. و در اين كتاب ما در  به زن و شوهر و فرزندان محدود مي: ده كوچكخانوا
آوريم. چيزي كه اس�م در پي آن است كه كاخ آن  ارتباط با آن است كه سخن به ميان مي

 ها قرار بدهد. ترين و استوارترين پايه را بر روي محكم
  ربزرگ، مادربزرگ،پدر، مادر، پد د:شامل اقوام و خويشاوندان مانن: خانواده متوسط

هستند كه در ارتباط با ها كساني  شود و اين مي خواهر، عمو، عمه، دايي، خاله و ... برادر، 
ساز بركت  باشند و رعايت محبت و ارتباط با آنان زمينه موردنظر مي» صله رحم«اصط�ح 

من خداوندم، من : «زيرا در حديث قدسي آمده است كهشود؛  در عمر و روزي مي
آن را  ام، هركس ام و از آن اسمي را براي خود برگزيده خود مهرباني را آفريده  انم،مهرب

نمايم و هركسي آن را قطع كند، با او قطع رابطه  مراعات نمايد از او حمايت و مراقبت مي
14F».خواهم نمود

1 
: همسايگان دوستان و ديگران عبارت از جامعه اس�مي كه شامل :خانواده بزرگ

، ارتباط »محبت«قرار داده و همه را با » اخوت«شان را بر  اوند اساس ارتباطشود و خد مي
 د:فرماي متقابل و تفاهم فراخوانده است و مي

َما﴿ ّّ َوٖ �لُۡمۡؤِمُنونَ  ِِ َۡ ِ  .]10احلجرات: [ ﴾ِ

 ». با هم برادرند مؤمنين«
را به  ا گيرد و خداوند همه انسان چنين همه جامعه بشري و انساني را در بر مي هم
 ت:و همبستگي متقابل فراخوانده و فرموده اس تعاون

َها﴿ ُّ
َ
َ � ْ  �َّاُس  َٓ ََفُٓوا َََ�َبآ�َِل ِ�ََعا َٗا  ََۡ�حُ�ۡم ُشُعو َع ََ ََ ح  ََ �

ُ
َ ََ َكَ  

ََ  �ِ ََۡقَ�حُ�م من ََ  ﴾ِِ�ّا 
 .]13احلجرات: [

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و الترمذي -1
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ما را به صورت ايم و ش آفريدهرا از مرد و زني (به نام آدم و حوا)  شمااي مردم! ما «
 ». قبيله و عشيره درآورديم، تا همديگر را بشناسيد (و با هم در ارتباط باشيد)

 اهميت خانواده
اي انساني و ضرورتي اساسي براي پرورش نفس و ادامه زندگي آرام و  خانواده مدرسه

 .ن به عواملي سازنده، ابقاء و ماندگاري نوع بشري است كمك به انتظام جامعه و تقويت آ
اما پرورش نفس انساني متكامل كه تبلور رشد جسمي و عاطفي انسان اعم از زن و 

هاي فطري پاسخ مثبت  يابد، ازدواجي كه به كشش مرد باشد، از طريق ازدواج تحقق مي
هاي روحي، عاطفي و جسمي را  نمايد و خواسته دهد و نيازهاي غريزي را برآورده مي مي

در راستاي تحقق اعتدال و توازن است كه از محروميت ها  نمايد و همه اين تأمين مي
بندوباري و زيرپا نهادن  انسان از مسائل غريزي از يك طرف و از طرف ديگر از بي

 نمايد. ها پيشگيري مي فضيلت و اخت�ف و ناهنجاري
نمايد؛  اما در پيش گرفتن زندگي سالم و آرام از خ�ل خانواده است كه تحقق پيدا مي

هاي معيشت و زندگي آرام و  اده كانوني گرم و تجمعي كوچك است كه پايهزيرا خانو
گرداند و همكاري سازنده و نيرومندي براي چيره شدن بر مشك�ت  سالم را استوار مي

آورد و فضاي پر از عشق، محبت، الفت، آرامش و س�مت را فراهم  زندگي به وجود مي
ها  ايستد و در برابر همه لغزش يدا و پنهان ميهاي دشمنانِ پ گرداند و در مقابل دشمني مي

گيرد و آنان را  نمايد و مهربانانه دست كودكان را مي ها مقاومت مي ي ها و بيمار و ضعف
پناهي و  برد و سالمندان را از تنهايي، اهمال، بي به سوي رشد و تكامل پيش مي

به مساعدت و محبت، دهد تا در زمان ضعف، ناتواني و نيازشان  سرپناهي نجات مي بي
 رند.يتوجهي قرار نگ مورد بي

از اين نظر خانواده پشتيبان نظام اجتماعي و ادامه نسل بشري است كه از خ�ل پا به 
صحنه زندگي گذاشتن فرزنداني سالم و پاك از نسل، نسب و وجود بشري پاسداري 

 نمايد. ن ميهاي ناشي از روابط نامشروع مصو كند و جامعه را در مقابل بيماري مي
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باشد كه در انسان روح فرمانبرداري و احساس مسئوليت براي  در زير چتر خانواده مي
 د:هايي مانن هاي زندگي و آموختن ارزش اثبات ذات و شخصيت و آباد نمودن عرصه

نمايد و نهال اخ�ق،  ايثار، فداكار، صبر، تحمل، سخاوت، بخشندگي و امانتداري رشد مي
نمايد. جامعه كوچكي  اي كوچك رشد و نمو مي گي حقيق در جامعهفضيلت و معني زند

تربيت مستقيم و عملي در جهت تر و ميداني براي  كه يار و پشتيبان جامعه انساني بزرگ
اي  چناني است كه براي هر جامعه تحقق معني همبستگي اجتماعي مادي و معنوي آن

ه صورت پيكر واحدي در ميدان آيد؛ زيرا همه جامعه را ب ضرورتي اساسي به شمار مي
احساس  زندگي مشترك، محبت متقابل، دلسوزي متبادل و اشاعه روح، دلسوزي، 

هاي زندگي اجتماعي است و  مسئوليت و گسترش همكاري براي پيشرفت در همه عرصه
نمايد و از همه  ها ايجاد مي هاي مخالف و ناهنجاري ها و گروه سدي را در برابر انديشه

گانه خطرناك فقر، ناداني و بيماري  هاي سه ماندگي، لغزش و شيوع بيماري انواع عقب
 نمايد. جلوگيري مي

 ها در دنياي معاصر اي از مشكالت خانواده پاره
ها رو به  اي از مشك�ت و ناهنجاري در اوضاع و احوال كنوني نظام خانواده با پاره

گاهي هم اين مشك�ت به  نمايد و روست كه گاهي آن را دچار لرزش و فروپاشي مي
به ساختار شخصيتي ها  آن خاطر اوضاع و محيط اجتماعي محلي يا جهاني و گاهي عامل

 گردد. هاي نارواي خويشاوندان يا دوستان و همسايگان برمي مرد يا زن يا دخالت
آگاهي و يا ضعف دانش و  گردند گاهي از نا عواملي كه به خود مرد يا زن برمي

بيند يا از  هاي مرد در اثر چيزهايي كه مي خوردن ها و فريب ورزي ا طمعمعرفت زنان و ي
 شود. گردد، ناشي مي آن مطلع مي

گاهي فقر اقتصادي خانواده زمينه انحراف زن و گاهي هم ثروت و تمكن مالي موجب 
نمايد. گاهي  توجهي مي زن، فرزندانش بي گردد و نسبت به خانه،  به بيراهه رفتن مرد مي

صيت و طبيعت خاص مرد، توقعات و انتظارات بيش از حد معمول، زمينه هم شخ



 39  هاي نهاد خانواده بخش اول: ويژگي

نمايد و در مواردي هم ازدواج بدون انديشه و تأمل و  ناهنجاري در خانواده را فراهم مي
 شود. زده سبب بروز مشك�ت خانوادگي مي شتاب

ر امور در ارتباط با دخالت خويشاوندان بايد گفت كه گاهي پدر، مادر، پسر يا دختر د
ها  شوند و اين دخالت ميمربوط به خانواده تازه تأسيس شده عامل اصلي بروز اخت�ف 

گردد و زن و شوهري را كه تازه زندگي  كنندگان برمي غالباً به اخ�ق و طبيعت دخالت
سپري شده و از تجربه و ها  آن ها ازدواج چون كساني كه سال اند، هم مشترك را آغاز كرده

مورد زمينه بروز  هاي بي كنند و در نتيجه با دخالت رخوردارند، تصور ميپختگي كافي ب
 سازند. فراهم ميها  آن اخت�ف و ناراحتي را ميان

آشنايي يكي هاي ديگر به عدم  همه آن مشك�ت و ناهنجاريعامل محوري و اساسي 
هاي  از آنان يا هر دو از آداب، قوانين و احكام اس�مي مربوط به حقوق و مسئوليت

 گردد. اعضاي خانواده برمي

 هاي نهاد خانواده مسلمان ويژگي
كه پايبند مقررات شريعت الهي و خ�ق و آداب اي است  خانواده مسلمان خانواده

باشد و براي به دست آوردن خير و منافع اين دنيا و دنياي پس از مرگ ت�ش  اس�مي مي
ي هوشيارانه و اسلوبي آرام براي تحقق اي سالم با روش نمايد و براي زندگي در جامعه مي

 نمايد. سربلندي دنيا و سعادت آخرت از هيچ سعي و ت�ش فروگذار نمي
بيني و ديدگاه فراگيري  گرايي و واقع به همين خاطر خانواده مسلمان هميشه ميان آرمان

 نمايد. نگري و عوامل ثابت و متغير تعادل لزم را فراهم مي و جزئي
كند كه از زندگي خوب  بيني، خانواده مسلمان ت�ش مي گرايي و واقع در عرصه آرمان

اي روشن و در حال ترقي برخوردار باشد و خير و  و سالم و درآمدي كافي و آينده
داند و هيچ  هاي ديني و احكام اس�مي مي سعادت خويش را در عملي نمودن مسئوليت

 سپارند. مبالتي نمي بييك از رهنمودهاي قرآن و سنت را به دست فراموشي و 
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و ها  هاي پاك و تفاهم ابتدايي با نشست آنان از همان روزهاي خواستگاري و نگاه
كاري سنگ بناي سعادت  ديدارهاي صريح و صادقانه و به دور از شك، شبهه و فريب

ها، تناسب و شايستگي ميان دختر  ها و ويژگي نمايند و توانايي خود را در زمين استوار مي
هاي فطري و اجتماعي  دهند و هر يك از آنان به مسئوليت ر را مورد توجه قرار ميو پس

نمايد و زن  كنند و مرد از طريق كار و ت�ش مخارج زندگي را فراهم مي خويش عمل مي
پردازد. در خانواده مسلمان مرد براساس  به اداره امور منزل و سرپرستي فرزندان مي

ي ـ كه اساسي سالم براي هرگونه زندگي اجتماعي مشورت، بررسي، تعاون و هماهنگ
 قوامت، سرپرستي و نظارت را بر دوش دارد. است ـ 

اساس روابط زن و مرد بر اطمينان متقابل و در ك�م و معاشرت براساس اعتبارات 
هاي زندگي از ريخت و پاش پرهيز  نمايند. در رابطه با هزينه انساني ارزشمند رفتار مي

گيرند، و زن شوهرش را به خريداري چيزهايي كه با  عتدال را در پيش مينموده و راه ا
كند و مرد نيز همسرش را به كارهايي كه در حد  درآمد او سازگاري ندارد مجبور نمي
نمايد و درحالت بيماري و بارداري و عادت ماهيانه  توان و استعداد او نيست مجبور نمي

 دهد. او را مورد مراقبت قرار مي
روي در جدي بودن، قاطعيت، تسامح، نرمش،  : ميانر اين روابط مشترك براساسمعيا

عشق، متابعت، احترام متبادل، معرفت، تجمع مخاطر و مشك�ت و پرهيز از افراط و 
 تفريط و ت�ش براي جلب رضايت خداوند است.

ر بدين معناست كه خانواده براي س» نگري فراگيري و جزئي«رعايت اعتدال در زمينه 
و سامان دادن به امور خود به صورت گام به گام عمل نمايد و كاخ زندگي خود را مرحله 
به مرحله بسازد و براي رسيدن به آرزوها و اميدهايش نخواهد كه راه يك ساله را يك 
روزه طي كند و به اندك و حداقل هم قناعت ننمايد و مبناي روابط خود را با 

گرايي،  بيني و آرمان و جدي و در عين حال واقع خويشاوندان براساس روشي مطلوب
 ريزي كند. پايه
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ها و  : خانواده مسلمان به اصول و ارزش»ثوابت و متغيرات«بطه با مراعات اما در را
گذارد، و در عين حال اوضاع، احوال،  هاي قطعي و ضروري اس�م احترام مي روش

هد و عقد ازدواج را در دفاتر د تحولت زمان و مخاطر آينده را مورد توجه قرار مي
رساند و خود را به مراعات و ضرورت رضايت طرفين ازدواج  رسمي حكومت به ثبت مي

داند و در مورد مسائل مادي از توقعات بيش از حد پرهيز  و در حضور شهود ملتزم مي
 نهند. نمايند و حدود و موازين شريعت خداوند را زيرپا نمي مي

 هاي نهاد خانواده پايه
ريزي خانه و منزل  ساختار خانواده شامل ساختار مادي و ساختار معنوي است. پايه

اي پوشيده و محافظت شده و  مسلمان و سالم از نظر مادي بدين صورت است كه خانه
اي است كه درون آن از بيرون براي  به گونهها  آن امن و به دور از داد و فرياد است. منزل

 مستور است. ها شب هايش بلند و در و پنجرهنامحرمان قابل رؤيت نيست 
شود و اعضاي آن از  چون گوهري گرانبها محافظت مي از حرمت و حيثيت در آن هم

نمايند و كار روا و ناروا را در آن با هم  آميختن و اخت�ط مردان و زنان نامحرم پرهيز مي
ها مصون  ناهنجاريگيري از اخ�ق و آداب ديني آن را از  سازند و با بهره قاطي نمي

هاي مبتذل و ساز، دهل، تار و عود  دارند. در آن صداي جيغ و داد، دشنام، ترانه مي
 رسد. نامشروع به گوش نمي

سرود و آوازشان آواي قرآن و اذان و زمزمه لبانشان گفتن سبحان اهللا، ل اله ال اهللا و 
سر و صداي بلند و ناهنجار  و شادماني با ها شب الحمداهللا و اهللا اكبر است. در روزها،

دهند و به هنگام مصيبت و عزا با داد و فرياد و فغان بر سر  همسايگان خود را آزار نمي
 نهند. كشند و به حكم و اراده خداوند گردن مي قضا و قدر فرياد نمي

گيرند و در نهان به حد توان به آنان  اگر دارا باشند دست دردمندان و نيازمندان را مي
خود مستمند و نيازمند باشند، راه پاكي و قناعت را در پيش  چنانچهكنند و  يكمك م

كنند كه  اي رفتار مي نمايند و به گونه گيرند و دست نياز را به سوي كسي دراز نمي مي
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شمارند و در شادماني و مصائب راه شكيبايي را در پيش  خبران آنان را ثروتمند مي بي
كنند و از رياكاري پرهيز  هاي خويش عمل مي به مسئوليت رامش و متانت گيرند. با آ مي
دهند و از سرزنش سرزنشگران  نمايند و در بيان حق از كسي هراس به دل راه نمي مي

 باشند. باكي ندارند و مدام خوش اخ�ق و خوش برخورد مي
شان به سكوت بيشتر شباهت دارد تا سر و صدا و چهره خويش را با نور  سخن گفتن

دوزند و  بخشند. به ناموس مردم چشم نمي و نماز در روز و شب هنگام روشنايي ميقرآن 
چون مار زهرآگين به  بندند؛ زيرا نگاه نامحرم را هم چشمان خود را از ديدن حرام فرو مي

فروشند و از اسراف و  بالند و بر ديگران فخر نمي گاه بر خود نمي آورند و هيچ شمار مي
كنند. چه دارا باشند و چه نادار نسبت به  ماشين و ...، پرهيز ميريخت و پاش در منزل، 

 ورزند. ورزند و به مال و ثروت ديگران چشم طمع نمي كسي حسادت نمي
شود و درخت ايمان و اخ�ص در اعماق  شان مشاهده مي شرم و حيا از سيماي

گويي پرهيز گشايند و از پر هايشان ريشه دوانيده و جز به نيكي زبان به سخن نمي دل
 شوند. كنند و تنها براي شكسته شدن حرمت دين خداوند است كه خشمگين مي مي

زنند  هايشان بر روي بدكاران بسته است، به اذيت و آزار ديگران دست نمي درب خانه
نهند و همراه  ميدارند و تنها در راه رضايت خداوند قدم  و در جهت زيان مردم گام برنمي

ر مقابل خداوند به سوي نماز و جماعت و كار و خدمت گام با توضع و فروتني د
هاي خيريه، مستمندان،   دارند و براي خير و رفاه خود و ديگران و كمك به جمعيت برمي

عبادت ها  آن ورزند تا در بناي مسجد، مدرسه و بيمارستان از هيچ ت�شي دريغ نمي
 خداوند و خدمت به خلق انجام بگيرد.

خدمتكاري  چنانچهن در حد امكان لزم است فراخ و وسيع باشد و منازل مردم مسلما
نمايند تا بيش از حد ضرورت  داشته باشند اطاق و مسكن مستقلي را براي او فراهم مي

رفت و ها  آن اطاق و منزل هبا اهل منزل رفت و آمد نداشته باشد و تنها در حد ضرورت ب
 آمد نمايد.
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كنند و تنها به صداقت زبان به  ه موقع عمل ميخانواده مسلمان به تعهدات خود ب
گردانند و حق هر صاحب حقي را  ها را به صاحبان امانت باز مي گشايند و امانت سخن مي

مانند و از زير بار تعهدات خويش  هايشان وفادار مي ها و پيمان دهند و به وعده ها مي آن به
رو،  كنند. گشاده دادي را فسخ نمينمايند و بدون رضايت طرف مقابل قرار شانه خالي نمي

دهند به بيماري بخل و حسد  وجه اجازه نمي اند، به هيچ دست، بزرگوار و بخشنده گشاده
هايش راجع  در بخش اول يكي از فرموده صهستند كه رسول خداهايي  آن مبت� شوند و

 د:گوي ميها  آن به
آورد و  اوند را به ياد ميهستند كه ديدار آنان خدهايي  آن بهترين بندگان خداوند«

جويي ميان دوستان جدايي  چيني و فتنه هستند كه با سخنهايي  آن بدترين بندگان خداوند
گناه و محترم، گناهان زشتي را  هاي بي اندازند و مدام در پي آن هستند كه براي انسان مي

15F».نسبت دهند

1 
 د:ها داراي سه ويژگي هستن در نتيجه بدترين آدم

 افروزي. يزي و آتشگبران فساد -1
 هاي محبت و ايجاد تفرقه و چنددستگي. ت�ش براي پاره نمودن رشته -2

گناه و فحش و ناسزاگويي  هاي بي تهمت زدن عمد و آگاهانه به انسان -3
 افسارگيسخته.

 تربيت فرزندان
هاي آن،  يكي از محورهاي اساسي بناي كاشانه سالم و پاسداري از هويت و ويژگي

م به آموزش و پرورش فرزندان است و لزم به يادآوري است كه معني اهتمام تام و تما
 تر از معني تعليم و آموزش است. تربيت و پرورش بسيار گسترده

_____________________________ 
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به معناي بارآوردن و رشد بخشيدن به فرزند تا رسيدن گام به گام به مرحله  ت:تربي
كري و كمال است و همه جوانب تربيت مادي و جسمي، نفسي و روحي و عقلي و ف

 شود. رفتاري و اجتماعي را شامل مي
 آيد و متضمن در اختيار گذاشتن معلومات مورد جزئي از تربيت به شمار مي :تعليم

نياز كودكان براي اص�ح امور زندگي است كه تنها به جنبه عقلي و انديشه و ارتباط پيدا 
ر جوانب نمايد. اما تربيت همه جوانب جسمي، عقلي، شخصيتي، معنوي و ديگ مي

 شود. وجودي او را شامل مي
هايي  براي رشد و بالندگي فرزندان هم تعليم لزم است و هم تربيت. زيرا آنان امانت

بهترين هديه « د:فرماي مي صاند. رسول خدا شان سپرده شده هستند كه به پدر و مادران
16F».استها  آن والدين به فرزندان خود، تربيت خوب

1 
 د:رمايف مي/ امام محمد غزالي

ترين امور زندگي  ترين و اساسي بايد دانست كه روش تربيت فرزندان يكي از مهم«
غل و  گوهرهاي گرانبها و بيها  آن اند. و قلب پاك شان امانت است. فرزندان نزد والدين

باشند و به  اند و پذيراي هرگونه نقشي مي غشي است كه از هرگونه نقش و تصوير خالي
به كار و گفتار خير و آموزنده  چنانچهشوند. و  شود، متمايل ميهر سويي كه خواسته 
كنند و  شوند و سعادت دنيا و آخرت را كسب مي بزرگ ميها  آن عادتشان دهند، براساس

 پدر و مادر و معلم و مربي نيز با آنان سهيم خواهند بود.
ري و هـ م چـون چهارپايـان مـورد بـي     ند و هـم به شرارت و بدكاري خو كن چنانچهاما 

گردند. و والـدين و معلـم و    قرار گيرند، بدبخت و بد سرانجام شده و نابود مي توجهي بي
ـ      كه در مـورد تعلـيم و تربيـت     مربي ـ  در مجـازات گنـاه و     شـان كوتـاهي كـرده باشـند 

 د:فرماي شريك خواهند بود. خداوند متعال ميها  آن خ�فكاري

_____________________________ 
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هايتـان را از (عـذاب) آتـش مصـون      ، خـود و خـانواده  ايد آوردهاي كساني كه ايمان «
 ». نماييد

 اصول تربيت اسالمي

 تربيت ايماني -1
ها روح رسالت اس�م است كه بـه وسـيله كاشـتن نهـال      س�مت عقيده و ايمان انسان

هاي آسماني و پيامبران و جهان آخرت و قضا و  اوند و م�ئك و كتاباركان ايمان به خد
 نمايد. قدر در قلب و روح آنان تحقق پيدا مي

معلم و مربي پيش از هرچيز لزم است با زبان ساده و دلئل قابل درك بر روي اثبات 
و وجود خداوند و توحيد و يكتاپرستي ت�ش كنند و سعي نمايند كه نهال محبت خداوند 

هاي او را در دل كودك بنشانند و او را متوجه اين حقايق بنمايند  ها و بخشش شكر نعمت
جان و در آخرت با زنده نمـودن   كه حاكم و فرمانرواي مطلق در دنيا با ايجاد جاندار و بي

 و حساب و كتاب تنها از آنِ خداوند است.
نمايند و به او بگوينـد   پس از آن معلم و مربي كودك را با منزلت و عظمت قرآن آشنا

هـا كـه از آنِ    كـه كـ�م و هـدايت خداونـد اسـت بـا ديگـر كتـاب         كه قرآن به خـاطر آن 
هاست، بسيار فرق دارد و ابتدا روخواني و سپس روش حفظ بعضي يا همه قرآن را  انسان

كننـد. زيـرا   حفـظ  به او بياموزند. به ويژه ت�ش كنندكه كودكان چهـار جـزء آخـر آن را    
 د:فرماي متعال ميخداوند 

ََۡءانَ َ�حَذا  ِِنّ ﴿ ۡقوَمُ  �َُۡق
َ
َِي لَِِّ� ِ�َ َ ۡه  .]9اإلرساء: [ ﴾َُ

ها (براي رسيدن به  ترين راه  نمايد كه مستقيم اين قرآن (مردم را) به راهي رهنمايي مي«
 ». سعادت دنيا و آخرت) است

 د:فرماي مي صچنين رسولخدا هم



 فقه خانواده در جهان معاصر    46

 

17F».آن را بياموزند و آن را به ديگران آموزش بدهندبهترين شما كساني هستند كه قر«

1 
» نور و لقمان و حجرات«هاي  هاي تربيت قرآني اهتمام به آموزش سوره يكي از روش
 به كودكان است.

در دل كـودك تـ�ش    صپس از آن مربي براي ايجاد و تقويت محبت رسـول خـدا  
پيامبران است و پيروي ترين  آخرين و گرامي صنمايد و به او بفهماند كه حضرت محمد

بسيار ضروري » اربعين امام نووي«هايش ـ قبل از همه  از سنت و روش او و حفظ فرموده
 است.

به ويژه فضيلت   »ايمان و عمل صالح«و بعد از آن نهال محبت نيك مردان و پيشگامان 
را در دل او بـر زمـين بنشـاند. زيـرا آنـان بـه رسـول         صو كرامت اصحاب رسول خدا

 صآگاهانه ايمان آوردند و از او پشتيباني كردند و از نوري كه براي رسول خدا صخدا
 نازل گرديده بود، بهره گرفتند و به راستي پيروز و سعادتمند گرديدند.

چنين مربي لزم است كه عشق به ايمـان و جهـاد در راه خداونـد و رويـارويي بـا       هم
ايد. به ويژه دشمناني كه كينه مسلمانان شان تقويت نم دشمنان اس�م و مسلمانان را در دل

كنند و به سـرزمين و امـوال و آبـروي آنـان      چيني مي توطئهها  آن را در دل دارند و برعليه
لزم است امكانـات و  ها  آن بياموزند كه مدام براي رويايي باها  آن نمايند. و به تعرض مي

هـاي   مناسب بتوانند سـرزمين تداركات مادي و معنوي ضروري را فراهم كنند تا در موقع 
 را دوباره به دست بياورند.ها  آن اشغال شده مسلمانان را آزاد و حقوق از دست رفته

گفته شـد بـه صـورت مطلـوب      چه كه ممكن است آموزش صحيح حديث زير به آن
: روزي همـراه رسـول خـداص    نمايد كه روايت مي مثمرثمر باشد. ترمذي از ابن عباس

 د:به من فرموبودم. ايشان خطاب 
خوب توجه كن). از هدايت خداوند ها  آن آموزم. (به اي نوجوان، مسائلي را به تو مي«

محافظت كن تا خداوند از تو محافظت نمايد، خداوند را حاضـر و نـاظر بـدان، تـا او را     
_____________________________ 
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و هرگـاه بـه    اي داشتي، آن را تنها از خداوند بخواه!  پيشِ روي خود ببيني، هرگاه خواسته
نياز پيدا كردي تنها از خداوند استعانت كن! بدان اگر همه مردم با هـم دسـت بـه    كمكي 

يكي كنند و بخواهند نفعي را به تو برسانند، هيچ نفعي را به جز هماني كه خداونـد قـرار   
داده است، به تو نخواهند رسانيد. و اگر همه با هم جمع شـوند تـا زيـاني را متوجـه تـو      

ها از نوشتن  ا كه خداوند مقدر كرده به تو نخواهند رسانيد، قلمبنمايند، جز همان زياني ر
 18F1».اند ها خشك شده بازايستاده و صحيفه

 ت:هاي ديگر ـ به جز روايت ترمذي ـ در ادامه آن حديث آمده اس در روايت
ها فراموش ننمايد.  در آسايش خداوند را فراموش مكن، تا او هم تو را در سختي«... 
را كه چه  رايت پيش نيامده، قرار بر آن بوده كه براي تو اتفاق نيفتد. و آنچه كه ب بدان آن

برايت روي داده، قرار نبوده كه براي تو پيش نيايد. بدان كه پس از صبر نوبت پيروزي 
 ».از هر آزردگي نوبت آسودگي است و پس گشايشنوبت است و به دنبال گرفتاري 

ي بفهمد و به آن ايماني استوار پيدا نمايد، هرگاه كودكي معناي اين حديث را به خوب
ها و مشك�ت مقابله  از شخصيتي قوي و بااراده برخوردار خواهد شد كه با همه سختي

 خواهد نمود.

 تربيت بدني -2
س�مت شخصيت انساني و توانايي جسماني دو پايه اساسي پرورش درست فرزندان 

هاي زندگي  عمل به مسئوليتاست. زيرا عقل سالم در بدن سالم است و لزمه 
به بسياري باشد و ضعف و سستي جسمي مانع از قيام  برخورداري از توانائي جسمي مي

 شود. ها مي از مسئوليت
از بهترين خلقت و ها  آن خداوند متعال بر بندگان خود به خاطر برخوردار نمودن

 ت:آفرينش منت نهاده و فرموده اس

_____________________________ 
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ََۡقَنا ﴿ ََ  َۡ �َ�ح�َ َََق ََۡقوِ��   �ۡ�ِ َسِ�  ِۡ
َ
َ ٓ  .]4التني: [ ﴾٤ِِ

ما به راستي انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما «
 ». ايم آفريده

 د:فرماي و پيامبر بزرگوار اس�م مي
تر و بهتر است از مؤمن ضعيف و ناتوان  مؤمن قوي و توانا نزد خداوند بسيار محبوب«

19F».) خير و منفعت وجود داردو در هر يك (به درجاتي

1 
شنا و دويدن و اسب و  د:هاي ورزشي مانن و موفقيت در عرصه تربيت بدني به تمرين

 سواي و ... بستگي دارد. دوچرخه

 تربيت عبادي -3
عبادت در اس�م ثمره و بازتاب طبيعي ايمان و عقيده و دليل وجود و درستي آن 

فرموده  صشود. زيرا رسول خدا نان نمياست. كودكان پيش از بلوغ تكليفي متوجه آ
يابد. خوابيده تا زماني  ديوانه تا زماني كه بهبود مي» سه نفر داراي مسئوليت نيستند« ت:اس

 ».رسد خيزد و كودك تا وقتي كه به سن بلوغ مي كه از خواب برمي
سازي كودك براي گام نهادن به مرحله بلوغ و پس از آن از نظر ديني و  اما آماده

عي به تربيت و پرورش عبادتي او نيازمند است تا عبادت به عنوان بخشي حياتي و شر
دار در زندگي و رفتار او مبدل گردد و او را به ضرورت ارتباط با خداوند و  ريشه

 استقامت در اداي اوامر و اجتناب از نواهي به صورت مداوم يادآور شود.
سالگي مورد  آغاز شود و در سن دهعادت دادن كودكان به عبادت از سن هفت سالگي 

 د:فرماي مي صتأكيد قرار گيرد. زيرا رسول خدا

_____________________________ 
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 چنانچه  در هفت سالگي به اداي نماز فرمان بدهيد و در ده سالگي ـخود را فرزندان «
آنان را تنبيه بدني   آن را ترك كنند و با تشويق و ترغيب حاضر به خواندن آن نبودند ـ

20F».نماييد

1 
سرآغاز تعليم و تمرين و عادت دادن است و عمر ده سالگي زمان  عمر هفت سالگي

كودكان در مورد عبادت اهمال و تنبلي نمايند،  چنانچهتثبيت رفتار و پايبندي است. 
 بايستي تنبيه مناسب بشوند.

 هاي كودك بايد مراقبت لزم را سرپرست كودك در مورد اداي نماز و ديگر مسئوليت
 د:فرماي وجه كوتاهي ننمايند زيرا خداوند ميآن به هيچ انجام دهند و در مورد 

﴿ َۡ ُُ
ۡ
َ ََ  ِ ۡهَََك ب

َ
َ ِٖ َطِ�ۡ ََ  ٱلّصََوح َۡ  .]132طه: [ ﴾َعََۡيَها �

 ». قدم باش خانواده خويش را به نماز خواندن فرمان بده! و خود نيز بر اقامه آن ثابت«

 آموزش زبان عربي و علوم مفيد -4
سنت و بستر علوم و معارف مختلف شريعت اس�مي  زبان عربي كليد فهم قرآن و

هاي لفظي و  است و اضافه بر آن كودك از آموزش صحيح زبان عربي با توجه به زيبايي
كودك  چنانچهتر خواهد شد و  تر و فصيح معنوي آن لذت خواهد برد و زبانش شيرين

و اهداف آن  زبان عربي را به خوبي بياموزد، در جهت فهم دين خداوند و درك مقاصد
 تواناتر خواهد گرديد.

هاي خارجي، علوم انساني، رياضي، تاريخ و جغرافيا  زبان د:آموزش علوم ديگري مانن
 شناسي، با توجه به ذوق و ع�قه و دانش بهداشت و مقدمات پزشكي و مهندسي و ستاره

 مفيد و ضروري است.ها  آن

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1
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 تربيت اخإلقي -5
ري هستند. در روايتي واقع بستر و عرضه دينداآداب پسنديده و اخ�ق اس�مي در 

21F».اخ�ق ظرف دين است: «آمده است كه

اخ�ق خوب و صحيح پايه چنين   هم 1
ها و عادات و زمينه رشد و تكامل شخصيت انسان و نشانه هدايت و  ها و طبيعت سرشت

 هاي شرعي برگرفته از قرآن است. پرهيزكاري و التزام صحيح به مسئوليت
: صداقت و هاي اخ�قي عبارتند از ن مسئوليتتري ترين و مهم ارزش بابرخي از 

صراحت در گفتار، امانتداري، آرامش و بردباري، عفت زبان، پاكي درون از حقد و كينه و 
 ت:فرموده اس ص. رسول خداهاست آن از رفتارها و اخ�ق مخالفپرهيز 

22F».بيت كنيدرا ترها  آن به كودكان خود احترام بگذاريد و به خوبي«

2 
 د:فرماي چنين مي هم

 ».اي از طرف والدين براي كودكان خود بهتر از تربيت خوب نيست هيچ هديه«
خير و بركت خوش اخ�قي در طي زندگي، انسان را تنها نخواهد گذاشت و او را 

هاي دينداري و  يابي به همه فضايل ترغيب خواهد كرد و براي رسيدن به قله براي دست
 او را ياري خواهد نمود. در روايتي ـ هرچند سند آن ضعيف است ـيت، مروت و شخص

23F».خوش اخ�قي باعث به دست آوردن خير دنيا و آخرت خواهد شد« ه:آمد

3 
در پيش  صمعيار تفاوت ميان حسن اخ�ق و سوء اخ�ق به روشي كه رسول خدا

 د:فرماي به كوكان آموزش داده شود، او مي  گرفت، مي
در حسن اخ�ق است و گناه آن است كه دل ناپسندش شمارد و خير و نيكي «

24F».نخواهد مردم از آن مطلع شوند

4 
_____________________________ 
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كه اهل هايي  آن و خير واقعي در عبادت خداوند و خدمت به مردم قرار دارد.  برّ
 ه:بايد خوشحال باشند ك صاند، به اين بشارت رسول خدا اخ�ق پسنديده

از اخ�ق بهتري برخوردارند، و صبر و تواضع هستند كه هايي  آن ترين شما محبوب«
ترين  دارند و مبغوض بيشتري را دارند، با ديگران الفت ورزند، و ديگران نيز دوستشان مي

كنند و به دنبال  اند كه ميان دوستان دشمني ايجاد مي چين هاي سخن شما نزد من، آدم
25F».گناهند تراشي براي اشخاص بي عيب

1 
رفتار و گفتار درست با پدر و مادر، رعايت  :ق عبارتند ازچنين اصول حسن اخ� هم

ادب و احترام خانواده و برادر و دوستان و همسايگان و با همه مردم در محل كار و 
 كوچه و خيابان و اماكن عمومي و غيره است.

 تربيت معنوي -6
تربيت، والدين بايد به اين بخش از تربيت اهتمام بيشتري بورزند، زيرا اين نوع از 

و موجب رشد  هاست آن و شفافيت تزكيه  ساز رشد احساسات و عواطف، تهذيب، زمينه
گردد از طرفي ديگر تربيت معنوي و روحاني باعث تعالي نفس،  شخصيت كودكان مي

گردد و آرامش و  ها و رذايل اخ�قي مي صفاي روح و س�مت رواني او از انواع بيماري
آورد ع�وه بر اين چنين تربيتي خشيت خداوند و تفكر  مي آسودگي را براي او به ارمغان

در عظمت و ادراك اسرار آفرينش و التزام به اوامر او را در آنان تقويت خواهد نمود. 
 د:فرماي باره مي خداوند متعال در اين

َما﴿ ّّ ِي�َ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  ِِ َّ �  ََ ُ ََِِا َُكِ َّ َُُهۡم �ََا تَُِ  � ََۡت قَُُو َِ ُهۡم  ۥَيۡت َعََۡيِهۡم َءاَ�حُتهُ ََ َۡ ََاَد
ُوَن  َّ َتَو َُ َنِِهۡم  ََ ح  َ�َََ  .]2األنفال: [ ﴾٢ِِيَ�حٗنا 

_____________________________ 
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هايشان هراسان  هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل كسانيمؤمنان واقعي تنها «
شان كوشند) و هنگامي كه آيات او براي ها بيشتر مي ها و خوبي گردد (و در انجام نيكي مي

 ». نمايند. شود و به پروردگار خود توكل مي شان افزوده مي خوانده شود، بر ايمان

 تربيت اجتماعي -7
تربيت اجتماعي به معني روابط صحيح و سنجيده با همه قشرهاي جامعه اعم از بزرگ 

هاست. كودك بايد از جرأت همراه با ادب  و همسايه و كوچك و خويشاوندان، بيگانگان
لزم براي اثبات شخصيت خود برخوردار گردد و دودلي و خجالت باعث و احترام 

منزوي گرديدن او نشود. در جهت تحقق اين منظور لزم است كودكان همراه با پدر و 
مادر يا مربي در مجالس و محافل حضور پيدا كنند. براي مثال زماني كه ابن عباس در 

او را به مجلس بزرگان اصحاب  شرايطي كه كودكي بيش نبود حضرت عمر بن خطاب
 برد. مي

امانت دادن،  د:لزم است كارهايي مانند كارهايي كه در حد توان كودكان است مانن
آموزش داده شود و ها  آن امانت گرفتن و خريد و فروش اندك به آنان سپرده شود و به

 پرسي باشند و درست پاسخ س�م ديگران را بدهند. كه آغازگر س�م و احوال
رگاه كودكي بيمار شد پدر و مادر از او مراقبت كنند و خويشاوندان، دوستان و ه

همسايگان از او عيادت نمايند و او را در مورد انتخاب دوست و رفيق راهنمايي كنند. 
را براي انجام دادن كارهاي درسي و درست ها  آن دست دادن و كمك به دوستي و ياري،
ها  آن آورشان را به ا آشنا نموده و زشتي و عواقب زيانه را با بديها  آن فراموش نكنند

چنين آنان را با امور خير و نيكي آشنا سازند و فوائد و دستاوردهايش  يادآوري كنند و هم
را دور بدارند. در واقع اين نوع از تربيت ها  آن بياموزند و از گناه و معصيتها  آن را به
و ها  آن نيكي و مهرباني با مردم و همكاري باساز محبت، دوستي و عشق به خير،  زمينه

 شود. پرهيزكاري مي
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روايت نموده كه  زيباي رسول خداست. انساي از روش  اين روايت بيانگر نمونه
بهترين مردم در حسن اخ�ق بود. من برادر كوچكي داشتم كه به   صرسول خدا

آمد، خطاب به  ل ما ميبه منز صكرديم. هرگاه رسول خدا شوخي او را ابوعمير ندا مي
 »كني؟ ابوعمير با گنشجك كوچكت چكار مي« د:فرمو برادر كوچك ما مي

 اي آموزش فني و حرفه -8
 د:هايي مانن نمايد و آموزش حرفه فعاليت و كار از فقر و ناتواني پيشگيري مي

چنين  جوشكاري، بنايي، نساجي و هم  كشاورزي، صنعت، تجارت، خياطي، آهنگري،
آموزش كامپيوتر، اينترنت، الكترونيك، مهندسي، مكانيكي،  د:جديدي مانن هاي حرفه
 آيند. كشي و ...، همه مفيدند و از نظر شريعت اس�مي واجب كفايي به شمار مي لوله

26F

1 
 ه:و اين موضوع با اين آيه قرآن در ارتباط است ك

﴿ ْ ََ�حَ�ح  ََ�ۡ�َتَُوا ۡۡ �  ْ ّ�� ََِِا بَََُغوا ا فَ فَ  �َنَِ�حَ َِ َٗ َُۡش ِۡنُهۡم  ْ ِِۡن َءا�َۡسُتم من حلَُهمۡ  ٱۡدَ�ُعٓوا ۡمَ�
َ
ِۡهۡم َ َۡ ِ ِ﴾ 

 .]6النساء: [

رسند، اگر از آنان ص�حيت و حسن  گاه كه به سن ازدواج مي يتيمان را بيازماييد تا آن«
 ». اموالشان را به ايشان تحويل بدهيد  را ديدي، تصرف

ها به كودكان هر يك با  وزش فنون و حرفهعلماي همه مذاهب بر اين باورند كه آم
اند،  توجه به ع�قه و استعدادشان واجب است، اما معامله كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده

 باشد.ها  آن بايد با اجازه اولياء

 انساني تربيت عاطفي و -9
احساس لذت و  د:هاي انساني كودكان مانن منظور از تربيت عاطفي تقويت جنبه

 ايثار، حب نيكي و تنفر از بدي است.  شادماني، اندوه، احساس درد،

_____________________________ 
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محبت متبادل ميان خداوند و  د:قرآن به برخي از اين عواطف و احساسات مانن
 د:فرماي بندگانش اشاره نموده و مي

ّتِخُذ ِم� ُدَِن  �َّاِس  ََِم�َ ﴿ َُ ِ َم�  َّ �  ِ ٞن ُۡ َُّهۡم َك ِّبو ُُ اٗدا  ََ �
َ
َ  ِ َّ ِي�َ ََ  � َّ ا  � بنٗ ُِ  َّ َش

َ
َءاَمُنٓواْ َ

 ِ ّ ِ  .]١٦٥ة: البقر[ ﴾َن

را ها  آن گزينند، و يي را برميها برخي از مردم هستند كه غير از خداوند، خداگونه«
اند، خداوند را بسيار بيشتر  دارند، اما كساني كه ايمان آورده چون خدا دوست ميهم

 ». دوست دارند
 د:فرماي چنين مي هم

﴿ �ِ
ۡ
ُ  فََسوَۡف يَُ َّ ّبو�َهُ  � ِۡ ُ� ََ ِّبُهۡم  ُُ َّة  َ�َ  ۥٓ بَِقۡوٖ   َِ

َ
�  َ�َ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ َ ِّ ِع

َ
َ َ��َِِ ۡح �ََۡ �﴾ 

 .]٥٤ة: املائد[

دارد و آنان نيز  خداوند مردمي را به جاي ايشان خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي«
بوده و در برابر كافران قاطع و دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن  خداوند را دوست مي

 ». نيرومند هستند
 د:فرماي و در جاي ديگر مي

ِي�َ ﴿ َّ ََ َََبوُّءَ  ََ� يَ�ح�َ ََ  �ّ�ا ِ�ۡ�  ِِ ََن  َُ ِ�َ �َ ََ ِۡهۡم  َۡ ِ ِ ََ ََ ِّبوَن َمۡ� َها ُُ ِم� َ�ۡبَِِهۡم 
سِ  ُۡ �
َ
َ � ََن َ�َ َُ ِ �ُۡؤث ََ َتُواْ 

ُ
ِّمآ َ ُن ٗة  ََ ا َِ َِهِۡم  َ َُ َُ ۚ ة  ََ َصا ََ لَۡو َ�َن بِِهۡم  ََ  .]9احلرش: [ ﴾ِهۡم 

اند و ايمان را  كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (اس�م) را آماده كرده هايي آن«
دارند و  مهاجرت نموده دوست ميها  آن (در دل خود استوار داشتند) كساني را كه به نزد
نمايند و ايشان را  ساس رغبت و نياز نمياز درون به چيزهايي كه به مهاجران داده شده اح

 ». دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند هستند بر خود ترجيح مي
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كه مرا از  ايمان هيچ يك از شما كامل نيست مگر آن«و در سنت نبوي آمده است كه 
27F».پدر، مادر و همه مردم بيشتر دوست بدارد

هيچ يك از شما ايمانش كامل نيست مگر « 1
28F».دارد، براي برادر (مسلمانش) نيز دوست بدارد را كه براي خود دوست ميكه هرچه  آن

2 
 محبت و عشق به رسالت و احكام شريعت اوست. صو منظور از محبت رسول خدا

آميز، مهربانانه، بازي، شوخي، بوسيدن، نوازش، هديه دادن و خوشرويي  رفتار محبت
كند يتيم يا غير يتيم  ودكان فرق نميوجو در مورد ك  به هنگام آمد و رفت، اهتمام و پرس

 چنين مساوات ميان شود. هم ميها  آن سبب رشد عاطفي و احساسيدختر يا پسر باشد، 
در محبت، هديه دادن، اعتدال در محبت و خشونت براي جلوگيري از ايجاد عقده ها  آن

در كودكان ضروري است و به شدت با پديده دخترستيزي كه جزو فرهنگ و عادت 
 د:گوي راب عصر جاهليت بوده لزم است مقابله بشود. قرآن در اين رابطه مياع

﴿ ِ ُهم ب َُ َِ
َ
َ َ ِ ََا �ُ�ن ح � ََ �

ُ
ُههُ  ٱۡ� َۡ ََ ّل  ََُهَو َكِظيم   ۥََ ا  ۡسَودنٗ ىح  ٥ُُ ََ ح َتَ� ِم� ُسوٓءِ  �ََۡقۡومِ ِمَ�  َُ

َ بِهِ  ِ ۡمِسُكهُ  ۦٓۚ َما �ُ�ن ُُ
َ
ّسهُ  ۥ� َُ ۡم يَ

َ
ح ُهون  َ

َاِب�  ِِ  ۥَ�َ ُّ ُۡكُموَن  �َ َُ َ� َسآَء َما 
َ
 -58النحل:[ ﴾٥�

59[. 

اش  شد (از فرط ناراحتي چهره مژده تولد دختر داده ميها  آن هنگامي كه به يكي از«
شد و به خاطر اين  گرديد و از خشم و اندوه مملو مي كرد و) صورتش سياه مي تغيير مي

كرد. (و سرگشته و حيران  اش خود را پنهان مي بيلهمژده بدي كه به او داده شده از قوم و ق
) آيا اين ننگ را بر خود بپذيرد، (و دختر را نگاه دارد) و يا او را زنده به ت:گف به خود مي

 ». گرفتند كردند و تصميم مي گور سازد، به راستي بسيار بد قضاوت مي
ه از اموال و زيرپا نهادن چنين خانواده را از بدرفتاري با كودكان يتيم و سوء استفاد هم

 د:فرماي دارد و مي حقوقشان برحذر مي

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم و النسايي -1

 اخرجه البخاري و مسلم والترمذي والنسايي -2
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﴿ �َ ََ  َِ َُواْ َما ََ ۡق َتِيمِ ََ ۡۡ �  ِ َِّ� ِِّ� ب هُ  ٱ َّ ُش
َ
َ ََ ۡبَُ َُ ّ�ح  َِ َسُ�  ِۡ

َ
 .]34اإلرساء: [ ﴾ۥِ�َ َ

باشد) تا زماني ها  آن كه به بهترين وجه (و به نفع به اموال ايتام نزديك نشويد مگر آن«
 ». رسند به حد بلوغ و پختگي مي كه

 د:فرماي چنين مي هم

ِي�َ  ِِنّ ﴿ َّ �  َِ ح ۡمَ�
َ
ُ�َُوَن َ

ۡ
ََ�حَ�ح يَُ ۡۡ َََسَيۡصََۡوَن  �   � َٗ ِِ ُ�ُطو�ِِهۡم �َا ُ�َُوَن 

ۡ
َما يَُ ّّ ًَۡما ِِ َُ

 .]10النساء: [ ﴾١َسعِٗ�� 

رند، انگار آتش را در خو گرانه مي گمان كساني كه اموال ايتام را به ناروا و ستم بي«
 ». ريزند، و در روز قيامت به آتش سوزاني خواهند سوخت هايشان مي شكم

خ�صه سخن اين است كه تربيت عاطفي و روحي به وسيله احترام گذاشتن به 
براي ها  آن يابد و شخصيت تحقق ميها  آن كودكان و محبت كردن و اهتمام ورزيدن به

 شود. زندگي سالم تقويت مي

 تربيت فكري -10
همگام با رشد جسمي و تربيت بدني توجه به رشد فكري و تقويت عقلي كودكان 
ضروري است و حتي در اولويت قرار دارد؛ زيرا نقطه تفاوت اساسي انسان با حيوان 
برخورداري انسان از نيروي تعقل و انديشيدن است. از طرف ديگر عقل ابزار دانش و 

باشد و انسان را به سوي هدايت، سعادت و پرهيز از شر  معرفت و لزمه مكلف بودن مي
 نمايد. و شقاوت ارشاد مي

اي است و هدف از تربيت فكري  تفكر و انديشيدن از نظر اس�م واجب و فريضه
رسيدن به استق�ل فكري و عقلي در حدود ضوابط و توجيهات ديني و قرآني است كه 

خواند تا از اين  ها و موجودات زمين فرا مي انسان را به تأمل و تعقل در آفرينش آسمان
طريق به حقانيت وجود، توحيد و يكتاپرستي پي ببرند، و از تقليد و همرنگي كوركورانه 
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فرهنگ و آداب نادرست آباء و اجداد پرهيز نمايند و تحت تأثير شرايط نامطلوب 
 اجتماعي قرار نگيرند.

را به تعقل و  ها آن است كه انسانچه بيان گرديد برگرفته از صدها آيه قر همه آن
ها وامور مختلف و ايمان به عدالت و حقانيت قوانين شريعت  انديشيدن در مورد پديده

خداوند فراخوانده است. براي مثال از پايان بسياري از آيات قرآن اين جم�ت زيبا و 
 ه:اند ك پرمحتوي آمده

ۡعقَُِوَن ﴿ َُ حلَِك �َ�حت  َنَِقۡوٖ   ََ  .]24الروم: [ ﴾٢ِِ 

هايي (در ازاي وجود وحدانيت  نمايند، نشانه كه انديشه ميهايي  آن در اين مورد براي«
 ».دارند وجودخداوند 

َِ  ِِنّ ﴿
َۡ ََ �ِض ََ  �لّسَ�حَ�حتِ ِِ 

َ
تَِ�حِف ََ  �ۡ� َۡ ۡلِ  � ّۡ ِ�  �ََّهاَِ ََ  � َْ

ُ
ِ ِٞ �َ�حت  �ن ََۡ�ح

َ
�ۡ� 

 .]190آل عمران: [ ﴾١

ها و دلئلي براي  ها و زمين، آمد و رفت، شب و روز، نشانه آسمان آفرينشدر   مسلماً«
 ». خردمند است

 تربيت بهداشتي -11
هاي خانواده مسلمان برخورداري افراد آن از س�مت جسمي و روحي  يكي از ويژگي

است؛ زيرا رعايت بهداشت و نظافت، يكي از شعارهاي اساسي اس�م است، و همه 
را به مراعات پاكي در جسم، لباس، مسكن، محل كار و معابر عمومي و ...، فرا مسلمانان 

گرفتن ناخن، كندن موي بغل،  د:خواند و آنان را به رعايت مقررات خاص انساني مانن مي
ها قبل و بعد از صرف غذا، مسواك زدن، گردانيدن  تراشيدن موي شرمگاه، شستن دست
روزهاي  د:هاي مختلفي مانن چنين در مناسبتمت. هآب در دهان و بيني تشويق نموده اس

حج، روزهاي عيد و شركت در اجتماعات و به هنگام مناسك حج كه دست كم يك بار 
 در هفته بايد استحمام نمود، اس�م مردم را به غسل و نظافت دعوت نموده است.
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 »الرحيم اهللا الرحمن  بسم« :هاي ورزشي و پرهيز از پرخوري و گفتن چنين فعاليت هم
لحمداهللا بعد از صرف غذا، مراجعه به پزشك متخصص و پرهيز از در آغاز و ا

هاي مسري مانند جذام، سل و طاعون براي س�مت و تندرستي جسمي بسيار  بيماري
 د:فرماي مي صمفيد خواهند بود؛ زيرا رسول خدا

د، هر دردي را درماني است، هرگاه دارويي براي دردي درست تشخيص داده شو«
29F».براساس سنت و رضايت خداوند، آن را بهبودي خواهد بخشيد

1 
 ت:فرموده اس صچنين رسول خدا هم

30F».حيوانات بيمار و حيوانات سالم را بر سر يك آبشخور جمع نكنيد«

2 
 :گيرانه در اس�م عبارتند از پيش برخي از دستورات بهداشتي و

 خوابيدن بر روي طرف راست. -
 .خوابيدن پس از نماز عشاء -
و آماده شدن براي رفتن به سر كار. بيهقي روايت سحرخيزي براي نماز صبح  -

به خانه حضرت فاطمه رفت و او را در  صدمي رسول خدا  نمايدكه در سپيده مي
برخيز و روزي پروردگارت »  د:حال خواب مشاهده فرمود و بيدارش نمود و فرمو

 ».را شاهد باش

لزم  صطبي و بهداشتي در سنت رسول خداو در اين زمينه براي آگاهي از آداب 
ابن القيم جوزيه است مراجعه » زادالمعاد«است به طب نبوي كه بهترين مرجع آن كتاب 

 شود.

 تربيت زيبايي و آراستگي -12
 د:فرماي خداوند انسان و نظام هستي را به بهترين و زيباترين صورت آفريده و مي

_____________________________ 
 اخرجه مسلم و احمد -1

 سايياخرجه احمد و ابوداود و الن -2
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ِيٓ ﴿ َّ ََقَ  � ََ ء   ۡ�َ ّ ُُ َسَ�  ِۡ
َ
 .]٧ة: السجد[ ﴾هَ

 ». كسي كه هرچه را آفريده به بهترين و زيباترين شيوه آفريده است«
 د:فرماي و مي

ََۡقَنا ﴿ ََ  َۡ �َ�ح�َ َََق ََۡقوِ��   �ۡ�ِ َسِ�  ِۡ
َ
َ ٓ  .]4التني: [ ﴾٤ِِ

 ». ايم ها را به بهترين و زيباترين تركيب آفريده به راستي ما انسان«
ر محيط زندگي مقتضي آن است كه انسان به زيبايي هاي موجود د محافظت از زيبايي

 د:فرماي هد؛ زيرا خداوند متعال ميو آراستگي مشروع اهتمام لزم را بد

﴿ ََ  ْ ُوا َُ ََ   َ ِۡ ۡس َُ  ِ
ن ُُ  ََ ْ َِ�ََّتُ�ۡم ِعن َا ُذ َُ ْ وَ�حبَِ�ٓ َءاَدَم  َُوا َ ِۡ ْۚ ِِ�ّهُ  � ِفُوٓا ۡۡ ُ � �َ ّٞ  ۥََ ِ ُُ  �َ

 َ�ِ�ِ ۡۡ ََّم َِ�َنَة  ۡل قُ  ٣ �لُۡم َِ ِ َمۡ�  َّ �  ٓ�َِّ�  ِ َج َِعَِبادِه ََ َۡ
َ
ِق� ِمَ�  �َّطينَِ�حِت ََ  ۦَ َۡ ِ َن ِيَ�  �ل َّ ِ قُۡل ِ�َ ل

 ِِ  ْ ِٖ َءاَمُنوا َيا �ۡ�ََيوح ّۡ الَِصٗة يَۡوَم  �ّ� ُل  �َۡقَِ�حَمةِ� ََ ِ صن َۡ ُّ حلَِك  ََ ۡعََُموَن  ��َ�حِت َك َُ  ﴾٣ََِقۡوٖ  
 .]32 -31األعراف: [

گاهي خود را (با لباس مادي كه عورت شما  اي فرزندان آدم! در هر مسجد و عبادت«
پوشاند و با لباس معنوي تقوا) بياراييد و بخوريد و بياشاميد ولي اسراف و  را مي
: دارد * (اي پيامبر به آنان) بگو كاران را دوست نمي روي نكنيد؛ زيرا خداوند اسراف زياده

ندگانش آفريده، هاي ح�لي را كه خداوند براي ب و مواهب و نعمتها  چه كسي زيبايي
هاي ح�ل) در اين جهان براي افراد با ايمان  ها و زيبايي (اين نعمت  :حرام نموده؟! بگو

ها همه در اختيار  شوند اما) در جهان آخرت اين مند مي است (و ديگران نيز از آن بهره
دهيم كه آگاهند و  (خود را) براي كساني توضيح مي گونه آيات گيرد. اين مؤمنان قرار مي

 ». فهمند مي
هاي زيبايي و آراستگي  منظور از تربيت زيبايي و آراستي اين است كه كودكان از جنبه

جسم و لباس خود محافظت نمايند و از همه مظاهر زشت و ناپاكي و غيربهداشتي در 
ارك و مراكز تفريحي و عمومي پ  خيابان،  كوچه،  بدن، لباس و محل درس، سكونت،

دوري كنند و به خاطر جلوگيري از ضرر و زيان به محيط زيست و انسان و حيوان از 
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ها خودداري نمايند و آن را به روشي مطلوب  ريختن آشغال و اشياء اضافي در آن محل
 نابود كنند.

 تربيت جنسي -13
حل عمر نوجوانان تا پدر و مادر به صورت تدريجي و حكيمانه و با توجه به مرا

رسيدن به مرحله ازدواج به صورت كنايه و اشاره و پس از بلوغ به طور صريح برخي از 
مسائل را برايشان بيان كنند و از طرف ديگر فرزند خود را به آداب اجازه خواستن در 

ها و  منزل و جاهاي ديگر و چشم فروبستن از نگاه به نامحرم و پرهيز از ديدن فيلم
يي كه سبب تحريك نابهنگام غريزه جنسي او بشود، عادت دهند و عمر، استعداد ها عكس

دار  هاي مفيد و هدف و فيلم يس�ماو هنرهاي و ذهن او را به درس، مطالعه، ورزش 
 مشغول كنند.

توانايي مالي و شرايط كار و تحصيل اجازه بدهد، ازدواج زودهنگام بسيار  چنانچه
كه شرايط درسي ، پسران محصل، دانشجو و ...  يان دختران،توان م مناسب است و حتي مي

هاي طرفين و  اولياء و خانوادهو ص�حديد پس از توافق دهد،  و مالي اجازه ازدواج را نمي
عقد نكاح جاري بشود و براي حفظ عفت و حيثيت شرافت ها  آن ع�قه و رضايت خود

 دي با يكديگر داشته باشند.هايشان تنها معاشرت و رفت و آمدي عا خود و خانواده



 
 
 

 بخش دوم:

 مراحل تشكيل خانواده





 
 
 

 هاي خانواده ويژگي

 :امل چهار مبحث است كه عبارتند ازاين موضوع ش
 مقدمات ازدواج (خواستگاري و ...) :اول
 طريقه واقعيت پيدا كردن عقد ازدواج :دوم
 موانع شرعي ازدواج :سوم

 آثار و پيامدهاي ازدواج  :چهارم

 دمات ازدواجمق :اول
شود كه از  با نگاهي گذرا به اين مباحث بيش از هر چيزي اين موضوع مشخص مي

نظر اس�م سازگار با فطرت، تنها راه روابط مشروع ميان زن و مرد ازدواج است. و به جز 
 شمارد. آن در هيچ عصر و شرايطي راه و رسمي ديگر را صحيح نمي

ساز آرامش و آسايش زن و مرد براساس عشق  ازدواج عامل ادامه نسل بشري و زمينه
 د:فرماي و مهرباني و همكاري و دلسوزي متقابل است. خداوند مي

ََن  ۦٓ َءاَ�حتِهِ  ََِم�ۡ ﴿ �تُم �ََ�  تَنتَِ�ُ
َ
ََآ َ ُُّم ِِ اب   ََ ِ� تُ َََقُ�م من ََ ۡن 

َ
ََ  ۦٓ َءاَ�حتِهِ  ََِم�ۡ  ٢َ ََ ََ ۡن 

َ
َ

 ِ ا َن َٗ ح ََ َۡ
َ
ِسُ�ۡم َ ُۡ �

َ
َ �ِۡ حلَِك �َ�حت  ََُ�م من ََ  ِِ ۚ ِِّن  ًَة َۡ ََ ََ  ٖٗ ََۡنُ�م ّمَوّد َعَل بَ ََ ََ َۡها  َۡ ِ ِ ْ تَۡسُكُنٓوا

ََن  َُ ّك َۡ َت َُ  .]21 -20الروم: [ ﴾٢َنَِقۡوٖ  

خداوند اين است كه (پدر) شما را از هاي (دال بر عظمت و حكمت)  يكي از نشانه«
پراكنده شديد * و يكي ديگر از  ها (بر روي زمين) شما انسان سپسخاك آفريد و 

هاي (دال بر عظمت و حكمت) خداوند اين است كه از جنس خودتان همسراني را  نشانه
تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت قرار داد، بدون   برايتان آفريد،

 ». انديشند ها و دلئلي است براي كساني كه مي شك در اين (امور) نشانه
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وجه نبايد اجبار و اكراهي در كار   متقابل زن و مرد است. به هيچبنيان ازدواج رضايت 
باشد. زيرا تنها در سايه عشق و محبت و رضايت طرفين است كه پيمان ازدواج و كانون 

اي كه براساس عفت و  كند و ت�ش براي برپايي خانواده گرم خانواده ادامه پيدا مي
شرت استوار باشد، بدون محبت متقابل و رضايت طرفين ثمربخش پاكدامني و حسن معا

 د:فرماي نخواهد بود. خداوند مي

﴿ ِ َُهّ� ب ُ ِِ ََ َِف� ََ َُ َِۡهُتُموُه�ّ  ٱلَۡمۡع ْ َشۡ�  فَِِن َك ََُهوا ن تَۡ�
َ
َ � ََ َعَل  ٔٗ َ�َع ۡۡ �َ ََ ُ ا  َّ �ِيهِ  �

� َكثِٗ��  ٗ�ۡ  .]19النساء: [ ﴾١ََ

ممكن است داشتيد،  را دوست نميها  آن چنانچهشرت كنيد و با زنان به خوبي معا«
 ». را در آن برايتان قرار بدهداما خداوند خير فراواني چيزي را دوست نداشته باشيد، 

استوار ناميده است كه خداوند منزلت ازدواج را بسيار بال برده و آن را ميثاق و پيمان 
ه يابد، يا در صورت عدم تفاهم به براساس وفاداري، پايبندي و روشي مطلوب ادام

مگر زماني كه زن سر   اي محترمانه از هم جدا شوند و مرد از گرفتن مهريه ـ شيوه
خودداري كند. خداوند متعال ناسازگاري داشته، يا مرتكب فحشا گرديده باشد ـ 

 د:فرماي مي

َُّم  �نۡ ﴿ ََد
َ
َ َِ ا ََ َُۡتمۡ  �ۡستِۡب َََءاتَ ج   َۡ ََ ج  ّمَ�َن  َۡ ْ ِمۡنُه َشۡ�  ََ َا ُذ َُ

ۡ
� فََ� تَُ َٗ حُهّ� قِنَطا ٮ ََ ِۡ ِ اۚ  ًٔ ِ

ُذَ�َهُ  َُ
ۡ
تَُ
َ
َ�ۡيَف  ٢ُ�ۡهَ�حٗنا �ثٗۡما ّمبَِٗنا  ۥ� ُذَ�َهُ  ََ َُ

ۡ
ۡذَن  ۥتَُ ََ

َ
َ ََ ُ�ۡم َِِ�ح َ�ۡعض   ُِ فَۡ�ح َ�ۡع

َ
َ َۡ ََقَ

ِيَ�حًقا َغَِيٗظا   .]21 -20النساء: [ ﴾٢ِمنُ�م من

را به جاي همسري ديگر برگزينيد، هرچند مال فراواني را اگر خواستيد همسري «
مهريه يكي از آنان قرار داده باشيد. برايتان روا نيست كه چيزي از آن مال را دريافت كنيد. 

خواهيد آن را دريافت داريد. (مگر اهل ايمان چنين  مگر با بهتان و گناه آشكار مي
در حالي كه با آن را دوباره پس بگيريد؟ كنند؟!) * چگونه براي شما سزاوار است كه  مي

زنان پيمان محكمي (را هنگام ازدواج) از شما ايد (و گذشته از اين)  هم معاشرت داشته
 » اند؟ گرفته
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را براي تأمين حيات با كرامت و   و آنشريعت اس�م مردم را به ازدواج ترغيب نموده 
ت و تأمين غريزه طبيعي حفظ عفت و حرمو وسيله ادامه نسل بشريت لزم شمرده 

ار و ايجاد ارتباط و رسيدن به آرامش و استقرگردانيده و آن را راهي براي كسب سعادت 
هاي محبت ميان مردم برشمرده است. خداوند متعال  نواده و تقويت پايهميان افراد خا

 د:فرماي مي

﴿ ْ وا ُۡ �ِ�
َ
َ حَ�ح  ََ �َ

َ
�ۡ�  ََ �َ ِمنُ�ۡم  ِۡ ِ َح َّ آَء  ِمۡ� ِعَبادُِ�مۡ  �َ ََ ْ ُ�َق �َمآ�ُِ�ۡمۚ ِِن يَُ�و�ُوا

ۡغنِِهُم  ُُ ُ َّ َِهِ  � ِۡ ُ ََ  ۦۗ مِ� فَ َّ حِسٌع َعَِيم   �  .]32النور: [ ﴾٣ََ

زنان و مردان مجرد و غ�مان و كنيزان شايسته (ازدواج) خويش را (با تهيه نفقه و «
را ها  آن اشند، خداونداگر فقير و تنگدست بپرداخت مهريه) به ازدواج يكديگر درآوريد، 

گمان (فضل و بخشش) او بسيار وسيع و او  نمايد، بي نياز مي در پرتو فضل خود دارا و بي
 ». (از هر چيزي) آگاه است

 د:فرماي رسول گرامي اس�م مي
تواند (مخارج زندگي زناشويي را تأمين كند)  اي جوانان! هر يك از شما كه مي«

ب سر به زيري و پاكدامني بيشتر است و هر يك از شما كه ازدواج نمايد، زيرا ازدواج سب
31F».تواند بايد روزه بگيرد. زيرا روزه باعث مصونيت است نمي

1 
نمودن لوازم و اي قوي براي احساس مسئوليت و ت�ش براي فراهم  ازدواج انگيزه

اي اساسي براي كار و ت�ش جدي به  ضروريات زندگي و اثبات شخصيت است و زمينه
عبادت از نظر بسياري از گيري براي  آيد. اما خودداري از ازدواج به بهانه گوشه مي شمار

 مسلمانان با رهبانيت موجود در ميان مسيحيت مشابهت دارد.
اما اس�م زنا و هرگونه روابط ميان زن و مرد خارج از چهارچوب ازدواج را نامشروع 

 د:فرماي شمارد. خداوند متعال مي مي

_____________________________ 
 اخرجه الجماعه عن ابن مسعود -1
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ّّمَ  قُۡل ﴿ ِِ َ ِ �ن ََ َم  َّ َِ َِِش ا  ح �َ َۡ َما َ�َط�َ  �َۡ ََ ََ ِمۡنَها  َه ََ  .]33األعراف: [ ﴾َما 

: خداوند كارهاي زشت و نابهنجار (مانند زنا) را خواه آشكارا انجام بگو  (اي پيامبر)«
 ». پذيرد يا پنهان حرام گردانيده است
كه مرتكب آن كه براي مجرد ش�ق است ـ بر كساني   خداوند اجراي حكم زنا را ـ

 د:فرماي شوند واجب گردانيده است و مي مي

اَِّيةُ ﴿ ِّ اِ� ََ  �ل ِّ ْ فَ  �ل َا ُ�ِ َۡ ٖ ٱ َ�ۡ ََ ِۡنُهَما ِماْئََة  َ  من ِِ ح ََ  ّ  .]2النور: [ ﴾ُُ

 ». هر يك از زن و مرد زناكار را يكصد ضربه ش�ق بزنيد«
كه در پي گسترش  اس�م مردم و مسئولين نظام ديني را به جلوگيري از افراد مفسد
هاي مرگبار و ايجاد  بخشيدن به فساد و فحشا و آلوده نمودن جامعه و اشاعه انواع بيماري

سازي براي قتل و خونريزي به منظور دفاع از حيثيت  كينه و دشمني در ميان مردم و زمينه
 دهد. اند، دستور مي و ناموس و فرو ريختن اخ�ق و آداب

 هدف ازدواج
صحنه زندگي آمدن نسلي پاك و خدمتگزار و جلوگيري از آميخته هدف ازدواج به 

مردان فاسد احترام به زنان و پيشگيري از آلت دست شدن توسط شدن نسل و فرزندان، 
ساز بسياري  تمدني و زمينه بندوباري است كه نشانه توحش و بي و هرزه و رويارويي با بي

ها و نابودي نسل بشري  واع بيماريها و شيوع ان ها و مشك�ت و عداوت از ناهنجاري
 گردد. مي

 حكم ازدواج
مكروه و   از نظر فقها موضوع ازدواج مشمول احكام پنجگانه (واجب، مستحب، حرام،

 شود. مي مباح) 
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 ازدواج واجب -1
زنا زماني ازدواج واجب است كه كسي يقين پيدا كند كه اگر ازدواج ننمايد مرتكب 

يي تأمين هزينه ازدواج و مهريه و نفقه همسر را داشته باشد شود و از طرف ديگر توانا مي
و از طريق روزه نتواند خود را از گناه مصون بنمايد. زيرا حفظ و عفت نفس واجب است 

 گردد. شود، خود آن كار نيز واجب مي و هر كاري كه بدون آن واجبي انجام نمي

 ازدواج مستحب -2
ان نگران اين نيست اگر ازدواج نكند مرتكب طبيعي و عادي كه انسان مسلمدر شرايط 

شود و اگر ازدواج ننمايد حقي از زني ضايع نگردد. در اين صورت ازدواج بر او  زنا مي
 واجب نيست و تنها مستحب است.

 د:فرماي ازدواج جزو سنت و راه و رسم پيامبران خداوند است. زيرا خداوند متعال مي

﴿ َۡ َََق َُُسٗ� منِ  ََ ََۡنا  ََۡس
َ
ِّ�ةٗ َ َن َُ ََ ا  َٗ ح ََ َۡ

َ
ََۡنا لَُهۡم َ َع ََ ََ  .]38الرعد: [ ﴾� َ�ۡبََِك 

 ». زنان و فرزنداني را داديمها  آن ما پيش از تو پيغمبراني را فرستاديم و به«
 د:فرماي مي صچنين رسول خدا هم

32F».نمايم و هركس از سنت من روي گردان شود، پيرو من نيست من ازدواج مي«

1 

 ازدواج حرام -3
مراعات تواند حقوق همسرش را  هرگاه كسي مطمئن باشد كه در صورت ازدواج نمي

نمايد و توانائي تأمين مخارج زندگيش را ندارد، ازدواج او حرام است. زيرا ضرر و زيان 
رسانيدن به ديگران حرام است و هر كاري هم كه منجر به زيان ديگران بشود نيز حرام 

 خواهد بود.

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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 ازدواج مكروه -4
همسرش را رگاه كسي اين احتمال را بدهد كه توانائي اداي حقوق مادي و معنوي ه

 اما يقين نداشته ازدواج او مكروه است.ندارد ـ 

 ازدواج مباح -5
مباح است يعني انجام دادن و  هرگاه موانع و منافع آن يكسان باشد، اقدام به ازدواج

يادآوري است كه در ارتباط با  كند. لزم به ندادن آن از نظر شرعي با هم فرق نمي
 احكامي كه گفته شد، زن و مرد يكسانند.

 ازدواج زودهنگام
امكانات مادي كافي وجود  چنانچهبهتر اين است كه پس از رسيدن به سن بلوغ ـ 

داشته باشد، اقدام به ازدواج بشود ـ زيرا براي س�مت جسمي و رواني و رشد ايمان و 
زه براي كار و احساس مسئوليت و تربيت فرزندان در اخ�ق و به دست آوردن انگي

 مرحله جواني و توانايي مفيد خواهد بود.
هنگام نيز از اين نظر كه جزء راه و رسم فطري بشري است در اولويت  ازدواج زود

ن بالتر بدون دليل با روش يقرار دارد و رهبانيت و پرهيز از ازدواج تا رسيدن به سن
آيد و هر  تضاد است. از طرف ديگر ازدواج عبادتي به شمار ميپيامبران خداوند در 

چنان كه شود. و هم دن بيشتر به خداوند ميعبادتي در جاي خود موجب نزديك ش
ادامه نسل بشري، مصونيت  د:تر نيز اشاره شد، ازدواج پنج فايده مهم را در پي دار پيش

بت همسري و تقسيم كار و شيطان، لذت بردن از عشق و محو پيدا كردن در مقابل نفس
 هاي نارواي نفساني. هاي زندگي ميان زن و مرد و مبارزه با كشش مسئوليت

33F

1 

_____________________________ 
 الزواج البكر للشيخ محمدعلي الصابوني -1
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اس�م سن مشخصي را براي ازدواج تعيين نكرده و قانون و ضابطه معيني را براي 
تفاوت سن مرد و زن به هنگام ازدواج قرار نداده است. اما از نظر تئوري و عملي بهتر آن 

شان زياد نباشد. زيرا اگر زن از مرد عمرش بيشتر باشد، ممكن است  وت سنياست كه تفا
مرد عمرش بيشتر باشد، ممكن  چنانچهپس از مدتي مرد به فكر ازدواج ديگري بيفتد و 

هاي مادي و معنويش عمل  سالي زنش نتواند به مسئوليت است در ايام جواني و ميان
جوانش را كه در معرض هرگونه گرفتاري و نمايد، يا مرگ به سراغ او بيايد و همسر 

مدت زياني  مشك�تي قرار دارد، تنها بگذارد و در واقع به خاطر مصلحتي مقطعي و كوتاه
 شود. بزرگ در آينده متوجه آنان مي

 مشكإلت ازدواج
ديده و پاسخگوي نيازهاي فطري و طبيعي و تنها راه نازدواج عادت اجتماعي پس

اي كه در پرتو آن س�مت جسمي و رواني  نسجم است. خانوادهتشكيل خانواده سالم و م
تر نيز گفته شد در جهت فراهم  چنان كه پيشيابد. هم فاف و پاكدامني تحقق ميو ع

نمودن زمينه براي ادامه نسل بشري و سروسامان يافتن جامعه پيشرو و متمدن تشكيل 
 خانواده بسيار ضروري است.

رخي از عادات و فرهنگ موجود كه براساس كساني تحت تأثير ب چنانچهاما 
هاي ك�ن  هاي خودنمايي و خودبرتربيني به هنگام ازدواج به دادن جهيزيه و مهريه انگيزه

حد و حساب دست بزنند، در واقع هم به خود و  هاي بي آور و ريخت و پاش و سرسام
ت دارند كه اند. و مسئولين و اهل علم و دانش مسئولي هم به جامعه خويش ستم كرده

تر  براي برداشتن موانع بر سر راه ازدواج و ترويج عادات و فرهنگي كه ازدواج را آسان
و معقول با نمايد، اقدام نمايند. و از طرف ديگر به جوانان كمك كنند كه از راه مشروع  مي

گيري و  هم آشنا شوند و خود را براي ساختن و بناي خانواده آگاه كنند. و از سخت
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كه زمينه را براي بال بردن بيش از حد سن ازدواج دختران و پسران ها  آن نمودن زنداني
 نمايد پرهيز كنند. فراهم مي

: مسكن، بال بودن ميزان مهريه، هزينه وانع و مشك�ت ازدواج عبارتند ازترين م مهم
 آور عقد و عروسي و جهيزيه، بيكاري يا كمي درآمد، فرار از مسئوليت برخي از سرسام

 گسترش برخي از مفاسد اجتماعي و ...  هاي ايماني، جوانان، ضعف انگيزه
هاي جوان همه ت�ش خود را براي برخورداري از  بسياري از زوج :مشكل مسكن

گيرند.  بسيار بالست به كار ميها  آن محل سكونت مستقل كه ساخت يا خريد و يا اجاره
ده و مانعي اساسي بر سر راه ازدواج به اما متأسفانه تهيه مسكن مناسب بسيار مشكل بو

 آيد. شمار مي
پديده بال بودن ميزان مهريه در بسياري از ممالك ثروتمند و  متأسفانه د:مهريه زيا

خير ميزان مهريه معمولً بسيار زياد است و  رايج است. در كشورهاي نفتمتوسط بسيار 
كنند و  مهريه دختران خود طلب ميآور و خيالي را براي  بسياري از والدين ارقامي سرسام

شوند و پيامدهاي  سبب ايجاد سختي و مشك�ت زيادي براي جوانان و خانواده او مي
ها داراي  بسياري از خانواده ها بر كسي پوشيده نيست. زيرا معمولً سوء آن بر خانواده

رشان بخت هستند و به همان مقداي كه خواستار مهريه براي دخت دختران و پسراني دم
 شود، به هنگام خواستگاري دختر ديگران گاهي به همان ميزان يا بيشتر مهريه را از مي
شود و رقم  كنند و از همين طريق هر سال به ميزان مشك�ت افزوده مي طلب ميها  آن

 گردد. مورد درخواست بيشتر مي
داري خواند كه از درخواست مهريه زياد خود به همين خاطر اس�م مردم را فرا مي

  نمايند و موضوع مهم و حساس ازدواج جوانان را به بازار و بورس تبديل ننمايند و عم�ً
دختران خود را به مزايده نگذارند. و لزم به يادآوري است كه ميان درخواست مهريه 
بسيار بال و واجب بودن پرداخت مهريه از طرف شوهر كه مورد اتفاق است، هيچ 

 د:فرماي همين موضوع موردنظر قرآن است كه مي ارتباطي وجود ندارد. و
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َُّم  �نۡ ﴿ ََد
َ
َ َِ ا ََ ْ ِمۡنُه َشۡ�  �ۡستِۡب َا ُذ َُ

ۡ
� فََ� تَُ َٗ حُهّ� قِنَطا ٮ ََ ِۡ ِ َُۡتۡم ِ َََءاتَ ج   َۡ ََ ج  ّمَ�َن  َۡ اۚ  ًٔ ََ

ُذَ�َهُ  َُ
ۡ
تَُ
َ
 .]20النساء: [ ﴾٢ُ�ۡهَ�حٗنا �ثٗۡما ّمبَِٗنا  ۥ�

را به جاي همسري ديگر برگزينيد، هرچند مال زيادي را مهريه اگر خواستيد همسري «
يكي از آنان كرده باشيد، برايتان روا نيست كه چيزي از آن مال را دريافت كنيد، مگر با 

 ». كنند خواهيد آن را بگيريد. آيا اهل ايمان چنين مي بهتان و گناه آشكار مي
وجه نبايد   ر گرفته شد، به هيچو اين بدان سبب است كه وقتي حقي براي كسي در نظ

چيزي از آن كاسته شود و همين آيه بود كه مورد استدلل خانمي قرار گرفت كه به 
 د:اعتراض نمود. ايشان بر روي منبر فرموده بودن سخنان حضرت عمر

مهريه زياد در دنيا مايه عزت و  چنانچهها را بال نبريد!  مواظب باشيد مهريه خانم«
از همه شما به گرفتن مهريه  صبود، رسول خدا اي براي آخرت مي وختهافتخار و اند

بيش از  صيك از زنان و دختران رسول خدا  تر بود. مهريه هيچ زياد براي دخترانش اولي
اش  اضافه  دويست گرم نقره نبود. هركس بيش از چهارصد گرم نقره مهريه را قرار دهد،

34F».نمايم المال مصادره مي را به نفع بيت

1 
چنان كه گفته شد، نبايد به عنوان تجارتي سودآور نگاه شود.  به موضوع ازدواج هم

شود و به همين  مي بلكه پيماني است كه ميان دو انسان براي يك عمر زيستن با هم بسته
گيري، دلسوزي و همكاري قرار  آسان د:خاطر مبناي آن بايستي بر اصول و ارزشيابي مانن

شوهرش توجه ست كه پدر و مادر دختر به زندگي آينده او و داشته شود و بهتر آن ا
هاي اول زندگي مشترك سايه سياه و شوم  نمايند و كاري نكنند كه در همان سال

بدهكاري و خواري و ناداري بر سر آنان كشيده شود. اما اگر داماد او به كسي بدهكار 
د زندگي پر از صفا و صميميت توان كس تعهد مالي نداشته باشد، مي نباشد و در مقابل هيچ

صورت زندگي آنان پر از سختي و  و شادابي را براي دخترش فراهم نمايد و در غير اين

_____________________________ 
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غم و غصه و حتي ممكن است كارشان به دادگاه و زندان كشانيده شود، يا براي برخاستن 
 از زير بار بدهكاري به خ�فكاري دست بزند.

نمايد و در همين رابطه  ها يادآوري مي خانواده نگري را شريعت اس�م به  اين آينده
 د:فرماي مي صاست كه رسول خدا

35F».بهترين ازدواج ازدواجي است كه كمترين هزينه براي آن در نظر گرفته شود«

1 
 د:ان چنين فرموده و هم

36F».بهترين مهريه آن است كه كمترين ميزان برايش معين شده باشد«

2 
 ت:و باز هم فرموده اس

37F».شان كمتر باشد هستند كه مهريههايي  آن ترين زنان با بركت بهترين و«

3 
ها به كم كردن از ميزان مهريه مشخص است زيرا  هدف از اين تشويق و ترغيب

آوري جوانان به ازدواج بيشتر  هاي ازدواج و مقدار مهريه هرچه كمتر باشد، روي هزينه
ان باشد، به طور طبيعي از آن هاي ازدواج بيش از توانايي آن هزينه چنانچهشود و  مي

گرداني از ازدواج است كه زمينه را براي بسياري از  شوند. و همين روي گردان مي روي
 د:فرماي مي صنمايد. در اين مورد رسول خدا مفاسد اجتماعي و اخ�قي فراهم مي

هرگاه كسي به خواستگاري دخترتان آمد و از دين و اخ�ق او راضي بوديد، دست «
سينه او نگذاريد. اگر اين كار را نكنيد، فساد و تباهي بسياري در ميان شما رواج رد بر 

38F».خواهد يافت

4 
 و اين را سه بار تكرار فرمود.

_____________________________ 
 اخرج الحمد والحاكم والبيهقي -1

 اخرجه البخاري -2

 اخرج الطبراني في األوسط -3

 اخرجه الترمذي -4
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ا ه در بسياري از ممالك و شهرها و روستاها بسياري از خانواده :هزينه باإلي ازدواج
و  ها و فخرفروشي به ديگران دست به ريخت و پاش و با هدف خودنمايي

زنند. و گاهي  هاي بسيار در مراسم عقد و عروسي و تهيه جهيزيه و غيره مي كاري اسراف
قيمت و دعوت از صدها و گاهي  هاي مجلل و تهيه غذاهاي گران با اجاره كردن سالن

قيمت براي عروس و داماد  گرد و تهيه هداياي گران ساران دوره هزاران نفر و آوردن ترانه
دهند و غالباً  ها تومان پول را به باد مي و كوچك و ... ميليون هاي بزرگ گل و دسته

گونه  نمايد. در واقع اين ها بر دوش عرس و داماد سنگيني مي مشك�ت و عواقب آن سال
كارهاي نادرست و نامعقول سد و مانعي بزرگ را بر سر راه ازدواج بسياري از جوانان 

ق آن است كه به اين فرموده رسول سازد. از طرف ديگر زن مؤمن و موف فراهم مي
 د:ان هاي خود قرار دهد. ايشان فرموده توجه كند و آن را م�ك خواسته صخدا
39F».را داشته باشد يهترين مهر ها، ازدواجي است كه سبك ترين ازدواج با بركت«

1 
گيري و دلسوزي را كه مورد تشويق اس�م است، در  خواهند راه آسان كساني كه مي

و براي رويارويي با پديده مجرد ماندن دختران و پسران و گسترش فساد و  پيش بگيرند
بندوباري كاري را انجام بدهند، واجب است كه روش قناعت و اعتدال را در پيش  بي

تر گردانند.  استوارند محكمها  آن هايي را كه شالوده زندگي مشترك بر بگيرند و پايه
طرت را مراعات كنند و از مظاهر خودخواهي و اخ�ق ديني و آداب اس�مي سازگار با ف

 المكان پرهيز كنند. گري حتي اشرافي
مسئوليت باشند، و وضع و شرايط پدر و مادر دختر لزم است اهل ايمان و احساس 

چشمي با ديگران و لجبازي  خواستگار دخترشان را مورد توجه قرار دهند و از چشم و هم
كنند كه همه خير و سعادت در رعايت دين فرموده رسول و خودبيني پرهيز نمايند و باور 

 د:ان خداست كه فرموده

_____________________________ 
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هرگاه كسي به خواستگاري دختر شما آمد و از دين و اخ�قش راضي بوديد، دست «
رد بر سينه او نگذاريد، اگر چنين نكنيد فساد و تباهي بسياري در ميان شما به وجود 

40F».خواهد آمد

1 
زن و مرد در آغاز زندگي به بعضي از وسايل زندگي  هرچند ت:قيم جهيزيه گران

فروش و اسباب و وسايل پخت و پز و ... احتياج دارند، اما تهيه آن بايستي در حد  د:مان
توان و به صورت معقول باشد. مسئوليت تهيه جهيزيه با توجه به عرف و مسلك در 

شمال آفريقا براساس  كند. در برخي از كشورهاي عربي بسياري از ممالك با هم فرق مي
رأي مذهب مالكي هزينه تهيه جهيزينه بر دوش زن است. اما در بسياري از ممالك ديگر 

هاي خريد جهيزيه برعهده مرد قرار دارد و  براساس رأي اكثريت فقها مسئوليت تهيه هزينه
 كند. مقداري پول را براي تهيه آن پرداخت مي  معمولً

گونه مسئوليتي متوجه زن  واجب است و در اين مورد هيچتهيه جهيزيه بر مرد   اساساً
چون تهيه لباس و غذاي زن برعهده مرد است. اما  نيست. و تهيه مسكن و وسايل منزل هم

گيرد اساساً براي تهيه جهاز نيست، بلكه  اي را كه مرد براي همسرش در نظر مي مهريه
ود. زيرا خداوند متعال ش بخشش مالي و حقي است كه آن را براي همسرش متقبل مي

 د:فرماي مي

﴿ ْ ۚ  �َّنَِسآءَ  َََءاتُوا حتِِهّ� ِ�ََۡٗة �َ َُ  .]4النساء: [ ﴾ََ

 ». هاي زنان را بپردازيد از روي رضا و رغبت مهريه«
به همين دليل خانواده داماد نبايد انتظار داشته باشند كه خانواده دختر يا خود او 

 ، يا پس از توافق چيزي از آن را كم كنند.اش را صرف خريد جهاز بنمايند مهريه
براساس عرف برخي ممالك زن اقدام به خريد جهيزيه نمايد، همه وسايلي  چنانچهاما 

دارد ها  آن را كه خريداري نموده متعلق به خود اوست و حق دخل و تصرف كامل را در

_____________________________ 
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  يه جهيزيه نمايد ـشود. اما اگر مرد اقدام به ته و در مورد مقدار آن سخن او پذيرفته مي
كه حق اوست ـ اموال جهيزيه متعلق به اوست و معمولً در ب�د شام و كشورهاي خليج 

 رسم بر اين است.
كه ساخت خارج يا داخل است  و اينها  آن معمولً زنان در مورد نوع جهاز و بهاي

ه بدهد و اجازها  آن توانايي مالي چنانچهدهند، ولي  حساسيت دارند و به آن اهميت مي
اش نگردد و مانعي را بر سر راه ازدواج ديگران  سبب ايجاد فشار به شوهر و خانواده

 فراهم نمايد، مانعي ندارد.
اما اگر شوهر و خانواده او تحت فشار خانواده عروس يا خود او، مجبور به خريدن 

آنان  قيمت بشوند و پول زيادي را هزينه نمايند و باعث فشار و مشك�ت اجناس گران
بشود، چنين كاري زشت بوده و عاقبت بدي خواهد داشت. زيرا از روي اجبار و اكراه 
انجام گرفته است. هر چيزي كه از طريق نارضايتي و ناخشنودي طرف مقابل انجام 
بگيرد، حرام يا شبه حرام بوده و ضرر و زياني روشن را متوجه زندگي آينده خانوادگي 

رود و خداوند اهل اسراف و  عي از اسراف و تبذير به شمار مينمايد. از طرفي ديگر نو مي
 ت:فرموده اسها  آن دارد و حتي در مورد تبذير را دوست نمي

َِ��َ  ِِنّ ﴿ ِ حَن  �لُۡمَبذن �َ َۡ َ�َن  �لّشَ�حِطِ�� َ��ُٓواْ ِِ َنِهِ  �لّشۡيَ�ح�ُ ََ ََ ِ �  ۦل َٗ و ُۡ  .]27اإلرساء: [ ﴾٢َك

ها هستند و شيطان هم  نشينان) شيطان برادران (و هم گنندكان گمان ريخت و پاش بي«
 ». نمايد هاي) خداوند را ناسپاس مي بسيار (نعمت

هايي هستند كه در بسياري از  كمبود درآمد و بيكاري پديده ي:درآمد كم و بيكار
 به دليل اتكاي بيش ازمانده)  كشورها وجود دارند، اما در كشورهاي در حال رشد (عقب

هاي صنعتي و ركود تجارت داخلي و خارجي و  رزي و ضعف پيشرفتحد به كشاو
خدمات جايگزيني ابزار و ماشين به جاي نيروي انساني و آمدن زنان به صحنه كار و 

اداري، يا ضعف تربيت نيروي كار ماهر و سستي برخي از جوانانش آمار بيكاري در آن 
 در حد باليي قرار دارد.
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قتصادي نامطلوبي زندگي كند كه امكان اشتغال و كسب اگر جواني در چنان شرايط ا
خانواده و  چنانچهتواند ازدواج نمايد و  درآمد در سطح بسيار پائيني قرار دارد، چگونه مي

هاي ازدواج ـ كه به تازگي در برخي از كشورها  و اهل خير يا صندوقخويشاوندان 
ضروري و اساسي آنان را  كمك كنند و نيازهايها  آن تأسيس شده ـ در حد معمول به

وجه روا نيست كه خانواده همسر يا ديگران او را ناچار كنند كه   فراهم نمايند، به هيچ
هاي زيادي را براي مراسم عقد و عروسي متحمل شوند. زيرا چنين كارهايي موانعي  هزينه

 اي جديده نمايد و از تشكيل شدن خانواده ا بر سر راه ازدواج ديگران فراهم مير
هاي رواني گرديده و  . و در نتيجه بسياري از دختران و پسران دچار عقدهكند مي پيشگيري

فقر و « ت:فرموده اس صشوند. زيرا رسول خدا گاهي از جامعه و همه چيز آن متنفر مي
41F».نداري ممكن است انسان را به سوي كفر سوق دهد

1 
راه ازدواج از ميان كه مشك�ت موجود در نمايد  مصلحت فرد و جامعه ايجاب مي

هايي كه  ها و ريخت و پاش ها و جهيزيه مهريه د:هاي زشتي مانن برداشته شود و با پديده
گيرد مقابله جدي صورت بگيرد. و به حد متوسط  در مراسم عقد و عروسي انجام مي

يابي به فرصت و شرايطي بهتر راه صبر و بردباري  زندگي قناعت بشود و تا دستنيازهاي 
 ش گرفته شود.در پي

انسان مؤمن نبايد از وضع نامطلوب خود دچار يأس و سرخوردگي بشود، بلكه با كار 
ريزي اميدواريش به آينده بيشتر گردد و باور كند كه نفقه و روزي همسر  و ت�ش و برنامه

 د:فرماي اش خواهد آمد. خداوند متعال مي همراه با او به خانه

ُهمۡ ﴿
َ
ََت  َ َۡ ََ ۡقِسُموَن  َُ ِِ ََۡنُهم ّمعََِشَتُهۡم  َنَِكۚ َ�ُۡ� قََسۡمَنا بَ ََ ِ ٖ َيا �ۡ�ََيوح ّۡ �ّ�﴾ 

 .]32الزخرف:[

ما هستيم  كنند؟ (نه اين) روزي و نعمت پروردگارت را تقسيم مي كهمگر آنان هستند «
 ». كنيم تقسيم ميها  آن كه نيازهاي زندگي دنيا را ميان

_____________________________ 
 اخرجه ابونعيم في الحليه -1
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 د:فرماي چنين مي هم

﴿ ْ ۡغنِِهُم  ِِن يَُ�و�ُوا ُُ آَء  ََ ُ ُ�َق َّ َِهِ  � ِۡ ُ ََ  ۦۗ ِم� فَ َّ حِسٌع َعَِيم   �  .]32النور: [ ﴾٣ََ

نياز  فقير و نيازمند باشند، خداوند از (خزانه) كرم و فضل خود آنان را بي چنانچه«
 ». هايش) گسترده و آگاه است نمايد. خداوند (نعمت مي

نان به بيماري فرار از مسئوليت تشكيل متأسفانه بسياري از جوا ت:فرار از مسئولي
خانواده مبت� هستند و علت آن بيشتر عدم اعتماد به نفس و هراس از شكست خوردن در 

هاي زندگي خانوادگي است. گاهي برخي از جوانان هم به دليل  با مسئوليترويارويي 
خانواده دارند، هاي نامعقول و انتظارات بيش از حدي كه از  پردازي ها و خيال بلندپروازي

 نمايند. از ازدواج خودداري مي
عامل اصلي اين ناهنجاري در ميان جوانان به عدم تربيت صحيح فكري و اخ�قي و 

اند كه اعتماد به نفس داشته باشند و به  اي بار نيامده به گونهها  آن و گردد رفتاري آنان برمي
ران بيكاري به ويژه در ميان هاي امور زندگي و بح خود متكي شوند. گاهي هم پيچيدگي

ها و گراني هزينه زندگي دست به دست هم داده و اين بيماري ـ  التحصي�ن دانشگاه فارغ
ها  آن نمايند و به يأس و سرخوردگي اند ـ را بيشتر مي كه بعضي از جوانان دچار آن شده

 كنند. افزايند و در نتيجه آنان از اقدام به ازدواج خودداري مي مي
موانع و مشك�ت ديگري را كه در راه ازدواج وجود دارند به اين مورد اضافه  هچنانچ

توجهي جوانان به ازدواج و ماندن دختران در خانه  ها زمينه را براي بي كنيم، همه اين
 شود. بندوباري و فروپاشي زندگي فراهم مي پدري و گسترش فساد و بي

روع و كانون خانواده، زمينه را براي به رابطه مش توجهي كم ي:اي ايمان ضعف انگيزه
هاي نارواي نفساني فراهم نموده و فرصت  سوار شدن بر طوفان سهمگين كشش

باشد كه انديشيدن به عواقب آن را از كم خردان گرفته است. اما اگر كسي بر اين باور 
هاي ايماني و اخ�قي آرامش و آسودگي فكري و رواني و  دينداري و پايبندي به ارزش
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آورد و درِ اميدواري و پيروزي در مقابل  اي را براي انسان به ارمغان مي جانبه اجتماعي همه
 آورد. مشك�ت زندگي را بر روي خود بگشايد، به ازدواج و تشكيل خانواده روي مي

اما اگر انساني در ضعف ايماني و اخ�قي قرار داشته و اميدش به ياري خداوند لرزان 
برد و روحيه و اراده اقدام به تشكيل خانواده  اب و پريشاني به سر ميباشد، مدام در اضطر

برند و روح  را ندارد و در جهان معاصر متأسفانه بسياري از جوانان از اين بيماري رنج مي
 آنان چيره گرديده است.  ورزي بر پرستي و طمع ماده

گرايانه و  ي ماديها گونه جوانان در عصر ما كم نيستند. چرا كه گرايش و تعداد اين
اند. در اين صورت چگونه  ورزي رو به فزوني گذاشته تسلط انواع گوناگون طمع و چشم

تواند ازدواج كند در  التحصيل شده مي اي كه از دانشگاه فارغ يك جوان تازه به بلوغ رسيده
ها از جمله مسائلي است كه رسم ازدواج را از رونق  حالي كه هيچ كاري ندارد. اين

 اند. خته و تمايل افراد را نسبت به آن كم كردهاندا
كه حتي   فساد اخ�قي و روابط نامشروع ـ پديده شيوع ي:هاي اجتماع ناهنجاري

حرمتي و پوشيدن  حجابي و بي پيامد طبيعي بي  دهند ـ بسياري از حيوانات به آن تن نمي
در مدرسه و دانشگاه هاي زشت، قاطي بودن زنان و مردان، دختران و پسران نامحرم  لباس

توجهي بسياري  هاي مبتذل تلويزيوني و ويديويي و در كنار آن بي و محل كار، پخش فيلم
 هاست. حكومتها  آن از اولياء و مربيان و در رأس

اي از پسران زمينه  حرمتي برخي از دختران و هرزگي و ولگردي عده حجابي و بي بي
رده و تعداد بسيار كمي حاضرند با پسران و اعتمادي بسياري ديگر فراهم ك را براي بي

ها  آن خاصيت ازدواج نمايند. و در نتيجه بسياري از دختران هرزه و ولگرد و پوچ و بي
شوند و غالباً روز به روز بيشتر در بات�ق  هاي جسمي و رواني مي دچار انواع بيماري

 ند.زن گردند و در بسياري موارد هم دست به خودكشي مي فساد غرق مي
لزم است كه اولياء و مسئولن از عقده خودبرتربيني خود را نجات بدهند و از بردگي 

 مال و ثروت دست بردارند و بيشتر به تربيت درست فرزندان خود توجه كنند.
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اما جواني كه نور ايمان در قلب او تابيده و چراغ هدايت اس�م را فراراه زندگي 
نمايد، در پي يافتن همسري  هاي ديني خود عمل مي خويش نموده و به آداب و مسئوليت

آيد. به كتاب خداوند و سنت رسول  هاي ايماني برمي متدين و برخوردار از ارزش
داند و از  شود و خداوند را بر كردار و گفتار خويش حاضر و ناظر مي متوسل مي صخدا

گيرد. و  ه ازدواج ميكند و با عزمي قاطع و نيتي پاك تصميم ب گناه و نافرماني پرهيز مي
 ت:دهد كه فرموده اس را آويزه گوش خويش قرار مي صاين فرموده رسول خدا

اي جوانان! هر يك از شما كه توانائيش را دارد ازدواج كند، زيرا سبب سر به زيري «
آيد لزم است روزه  گردد و اگر كسي از عهده آن برنمي تر مي بيشتر و پاكدامني افزون

42F».شود زه باعث تقليل نياز او به همسر ميبگيرد، زيرا رو

1 
آيند به صبر و شكيبايي و پاكدامني  جواناني را كه از عهده تأمين مخارج ازدواج برنمي

نماييم. زيرا خداوند  كند، سفارش مي را تحريك ميها  آن و پرهيز از مسايلي كه غريزه
 د:فرماي متعال مي

َََۡۡسَتۡعِِۡف ﴿ ِي�َ  ََ َّ َنَ  � َُ ۡغنَِيُهُم  َ� َ�ِ ُُ ّ�ح  َِ ا  ًِ ُ �َِ�ا َّ َِه � ِۡ  .]33النور: [ ﴾مِ� فَ

كه امكانات ازدواج را ندارند، بايد راه عفت و پاكدامني را در پيش بگيرند تا  هايي آن«
 ». نمايد نياز مي زماني كه خداوند آنان را بي

ازه ازدواج مايه هيچ چيزي به اند« ه:نمايند ك حاكم و ابن ماجه از ابن عباس روايت مي
و امام احمد و ابوداود و حاكم از ابن عباس نقل ». آرامش خانوادگي و اجتماعي نيست

بدين معنا كه اس�م با رهبانيت و ». كند اس�م ترك ازدواج را تأييد نمي« ه:نمايند ك مي
متفق عليه آمده است كه نشيني و ترك مسايل اجتماعي مخالف است. و در حديثي  گوشه

نمايم هركس از سنت من  من با زنان ازدواج مي« ت:فرموده اس صخدارسول 
 ».آيد گردان شود، جزو ما به شمار نمي روي

_____________________________ 
 اخرج الجماعه (احمد و اصحاب الكتب السنه) -1
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استمنا و عمل قوم لوط به  د:آور و ناپسند مانن اي عادات زيان لزم است جوانان از پاره
 د:فرماي شدت پرهيز نمايند. زيرا خداوند متعال مي

ِي�َ ََ ﴿ َّ �  َِ َ َُ ُۡ ِ ُِظوَن ُهۡم َ ُهۡم َ�ۡ�ُ  ِِّ�  ٥ِهۡم َ�ۡح ّّ ِ يَۡ�حُنُهۡم فَِ
َ
َََكۡت � َُ َۡ َما 

َ
ِهۡم َ َِ ح ََ َۡ

َ
َ � َ�َ

َُوِمَ�   .]6 -5املؤمنون: [ ﴾٦َُ

دارند * مگر با  خود را (از فساد و فحشا) مصون مي هايشان شرمگاهكه  هايي آن«
 ». گيرند م�مت قرار نمي همسران يا كنيزان (به نكاح درآمده) كه در اين صورت مورد

43F».نمايد، ملعون است كسي كه با دست خود استمنا مي« ه:و در روايتي آمده است ك

1 
گرايي پرهيز  جنس چنين دختران مسلمان و اهل ايمان از عادت سري و هم هم

هاي  سل، تيفوئيد و بيماري د:هاي جسمي مانن نمايند، و خود را در معرض بيماري مي
استمناي « د:فرماي مي صدهند. زيرا رسول خدا ضطراب و پريشاني قرار نميا د:رواني مانن

44F».رود ميان زنان برايشان زنا به شمار مي

گناه و » استمنا«لزم به يادوري است كه عمل  2
 آيد و رأي اكثريت علما بر تعزير و مجازات مرتكب آن است. خ�فكاري به شمار مي

بازي جنايت و معصيتي  جنس سر يا همعمل قوم لوط حتي با هم :عمل قوم لوط
يا از بين رفتن مقاومت » ايدز«هاي  خطرناك است كه يكي از پيامدهاي آن شيوع بيماري

بدن در مقابل بيماري است. قرآن در ارتباط با اين عمل زشت و ناپسند خطاب به قوم 
 د:فرماي ميها  آن روان لوط و دنباله

تُونَ ﴿
ۡ
تََ
َ
انَ  � ََ ۡك َّ َِم�َ �َۡ ِمَ�  � َنَ  ١ َ�َح َُ تََذ ُ�م� بَۡل  ََ َِ ح ََ َۡ

َ
َ �ِۡ َُّ�م من ََ ََ ََُ�ۡم  ََ ََ َما 

ُدََن  ََ �ُتۡم قَۡوٌم 
َ
 .]166 -165الشعراء: [ ﴾١َ

_____________________________ 
 نيل الوطار شوكاني -1

 اخرجه ابويعلي و الطبراني -2
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رويد * (و  گيريد) و به سراغ ذكور مي آيا در ميان جهانيان (راه انحراف را در پيش مي«
آفريده  ني را كه پروردگارتان برايتان نماييد؟!) و همسرا با آنان آميزش مي زنانبه جاي 

 ». كنيد است رها مي
 شان خداوند آنان را نابود گردانيد. و در نهايت به خاطر عناد و لجاجت

﴿ ِ ِۢ ب ٓ  ٣ ٱَُّذَِ َكّذبَۡت قَۡوُم لُو ا ّّ ِِ   َ َۡ ّۡيَ�حُهم �َِس
ّّ  �  ۢ َِ لُو ًبا ِِّ�ٓ َءا َِ ا َِ ََۡنا َعََۡيِهۡم  ََۡس

َ
َ٣﴾ 

 .]34 -33ر: القم[

ما هم  توجهي كردند و او را تكذيب نمودند * قوم لوط به هشدارهاي پيامبر (لوط) بي«
را نابود كرديم به  ها) آن آورد، فرستاديم (و همه ها را به حركت درمي كه ريگ تندبادي

 ». را نجات داديمها  آن جز قوم لوط كه سحرگاهان
هركس را ديديد كه « ه:نمايند ك روايت مي امام احمد و ابوداود و ترمذي از ابن عباس

 ».دهد، فاعل و مفعول را بكشيد عمل اهل لوط را انجام مي
اما بقيه فقها بر اين باورند در مورد مجازات اهل لواط امام ابوحنيفه قائل به تعزيرات 

 برخورد شود و حد زنا برايشان جاري گردد.ها  آن كه بايستي مانند اهل زنا با

 مقدمات ازدواج :مبحث اول
اليام عادت بر اين بوده كه پيش از ازدواج از طرف خانواده پسر به  از قديم

اند و اين فرهنگ مورد تأييد شريعت اس�م  رفته اي ديگر مي خواستگاري دختر خانواده
قرار گرفته است و خطبه يا خواستگاري اظهار رغبت و ع�قه به ازدواج با زني معين و 

دين يا ولي و سرپرست اوست. حكمت خواستگاري آشنايي متقابل پسر و اع�ن آن به وال
طرفين  چنانچهها و نگاه طرف مقابل به آينده است و  دختر از افكار و اخ�ق و گرايش

 توافق نمايند، مرحله خواستگاري انجام گرفته است.
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و  است يك وعده دادن  خواستگاري و پاسخ مثبت خانواده دختر و رضايت او، صرفاً
وجه به معني مشروعيت  اي از قرآن و پخش شيريني و اجراي مراسم به هيچ خواندن سوره

 و رسميت پيدا كردن ازدواج و مباح شدن پيامدهاي آن نيست.
هاي دختر را تا مچ نگاه  دهد كه چهره و دست شريعت اس�م به خواستگار اجازه مي

راسم عقد جايز نيست، زيرا پيش از وجه نگاه به بقيه بدن او پيش از م كند، اما به هيچ
 روند. اجراي عقد نسبت به يكديگر نامحرم به شمار مي

 ت:احاديث زيادي در مورد مباح بودن نگاه به دختر پيش از عقد آمده اس
خواست به خواستگاري خانمي  از مغيره بن شعبه روايت شده است كه او مي -

 د:فرمو صبرود. رسول خدا
گاه كردن به او زمينه موافقت و سازگاري را در بين شما فراهم به او نگاه كن، زيرا ن«
45F».كند مي

1 
 د:فرمو شنيدم كه مي صاز رسول خدا ت:و از جابر روايت شده كه گفته اس -
هرگاه به خواستگاري خانمي رفتيد و توانستيد كه سبب تصميم به ازدواج با او بشود، «

46F».او را ببينيد، اين كار را انجام دهيد

2 
فرموده  صرسول خدا  ه:ي بن عبداهللا و او هم از ابوحميد روايت شده كاز موس -

 ت:اس

مانعي ندارد كه او را ببيند و به او نگاه هرگاه خواستيد از خانمي خواستگاري نماييد، «
كنيد، به شرطي كه قصد ازدواج با او را داشته باشيد، هرچند خود او متوجه موضوع 

47F».نباشد

3 

_____________________________ 
 اخرجه احمد و اصحاب السنن -1

 اخرجه احمد و ابوداود -2

 اخرجه احمد -3
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يا زني كه از او خواستگاري كرده و جواب مثبت هم گرفته  خلوت كردن مرد با دختر
 ت:فرموده اس صكه محرم يكديگر نيستند ـ جايز نيست. رسول خدا به دليل آن ـ 

گويد كه به خداوند و دنياي پس از مرگ ايمان دارد، با هيچ زني  هركس راست مي«
48F».واهد بودشيطان خها  آن كه محرمي همراه او نيست، خلوت نكند، زيرا سومين

1 
از او خواستگاري خواهد،  هرگاه خواستگار خواست اط�عات خود را از كسي كه مي

تواند اين كار را از طريق خانمي مورد اطمينان انجام دهد، و آن  نمايد تكميل كند، مي
هاي او مرد را صادقانه و  خانم با دقت به او نگاه كند و پس از اط�ع از صفات و ويژگي

 ياد در جريان قرار دهد.بدون كم و ز
ئني را براي كسب معلومات از ظاهر و اخ�ق و رفتار مرد تواند مرد مطم زن هم مي

شان انسان موردنظر  خواستگار مأمور كند، زيرا زنان هم دوست دارند كه شريك زندگي
 آنان باشد.

ند اما بيرون رفتن و گردش و مسافرت پسر و دختري كه قرار است با هم ازدواج نماي
نتيجه است. زيرا هر يك ت�ش  بسته نشده، ناروا و بيها  آن و هنوز عقد و پيمان ازدواج

توان گفت كه هر يك در  كنند كه شخصيت واقعي خود را پنهان نمايند، و در واقع مي مي
 د:ان ها براي طرف مقابل فيلم بازي خواهند كرد و از قديم گفته آن مدت مانند هنرپيشه

 ».ات پسر و دختر پيش از ازدواج دروغ و فريبي بيش نيستهمه حرف و حرك«

 آل هاي مرد ايده ويژگي
هر يك از مرد و زن دوست دارند كه در طرف مقابل برخي از صفات مانند صفات 

 زير وجود داشته باشد.

_____________________________ 
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آل براي زندگي كسي است كه از ايمان وا خ�ق و  مرد ايده :آل هاي مرد ايده ويژگي
نگي برخوردار باشد. زيرا دينداري مرد و پرهيزكاري و حسن قوت شخصيت و مردا

 آيد. اخ�ق و رفتار او مايه امنيت و آسودگي حال و آينده زنان به شمار مي
 د:فرماي خداوند متعال مي

﴿ ِ َُهّ� ب ُ ِِ ََ َِف ََ َُ  .]19النساء: [ ﴾ٱلَۡمۡع

 ». اي پسنديده رفتار كنيد با زنان به شيوه«
 ت:اس فرموده صو رسول خدا

هرگاه كسي به خواستگاري دختر شما آمد و از دين و اخ�ق او رضايت داشتيد، «
اي در ميان شما به  دست رد به سينه او ننهيد، اگر اين كار را نكنيد، فساد و تباهي گسترده

49F».وجود خواهد آمد

1 
ترين ويژگي خواستگار از نظر عاق�ن و پرهيزكاران و  بر همين اساس مهم

 ، اخ�ق و دينداري است.دورانديشان
آدم ديندار را به همسري دختر خود انتخاب كنيد، « ت:فرموده اس حسن بن علي

دارد و اگر او را دوست نداشته  به خوبي احترام او را نگاه ميزيرا اگر او را دوست بدارد، 
 ».باشد، به او ستم نخواهد كرد

و مقام ثروت و دارائي ي خواستگار ها م�ك و معيارشان برا كه برخي از خانواده اما اين
و بدكار و موقعيت اوست و برايشان مهم نيست كه خواستگار آدمي ناپرهيزكار و فاسق 

خرد و ظاهربين هستند. زيرا مال و ثروت دائمي و ماندگار  هايي كم در واقع آدماست، 
و باعث و فساد مايه گرفتاري و پريشاني و قطع ارتباط همسري نيست، اما فسق و فجور 

 پشيماني است.

_____________________________ 
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 آل هاي زن ايده ويژگي
 د:ها و صفات مطلوب در زنان و دختران چهارچيز هستن ترين ويژگي مهم

 ايمان و اخإلق -1
ترين خصوصيتي كه زن و دختر بايستي از آن برخوردار باشند، ايمان و اخ�ق  مهم

يني خود اهميت هاي د به سبب نداشتن ايمان و اخ�ق خوب، به مسئوليتاست. زيرا زن 
گردد و ممكن است پس از  مشك�ت فراواني ميها و  مشغولي ساز دل دهد و زمينه نمي

نجات از دست او برآيد. مدتي مرد از طريق ط�ق يا رها كردن يا اذيت و آزارش درصدد 
 د:فرماي خداوند متعال مي

َِ�حُت فَ ﴿ َح َّ َِۡظ  ٱَ َِ ِٞ بَِما  َغۡي
َۡ ِ َن َِ�حت   حنَِ�حٌت َ�ۡح �َ� ُ  .]34النساء: [ ﴾َّ

هستند كه فرمانبردار (اوامر شوهر به جز در موارد هايي  آن زنان خوب و صالحه«
ها  آن دارندن، زيرا خداوند به حفظ معصيت خدا) بوده و اسرار خانوادگي را پنهان مي

 ». دستور داده است
و كالست، اش متاع و  دنيا همه« ه:امام مسلم از عبداهللا بن عمرو روايت نموده ك

در اين ارتباط  صچنين رسول خدا هم». بهترين متاع آن همسر پاك و پرهيزكار است
 ت:مسلمانان را راهنمايي نموده و فرموده اس

شوند. به خاطر ثروت،  معمولً) زنان به چهار دليل براي همسري انتخاب مي«(
خير و بركت و  موقعيت، زيبايي و دينداري. شما ديندار را انتخاب كنيد، زيرا مايه

50F».آسودگي است

1 
بسياري از مردم هنگامي كه   ً معمول ه:اين است ك صمعني اين فرموده رسول خدا

روند، اما ممكن است همين ثروت و  قصد ازدواج را دارند به دنبال زنان ثروتمند مي
هاي مشهور  دارايي سبب انحراف و سركشي او بشود و برخي هم زنان و دختران خانواده

_____________________________ 
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گزينند، كه اين هم ممكن است سبب تكبر و خودخواهي همسر و  ا ثروتمند را برميو ي
اي براي ناموفق بودن ازدواج بشود و برخي هم زنان ودختران را تنها به  چنين زمينه هم

ساز  كنند، اما ممكن است همان زيبايي مشكل دليل برخورداري از زيبايي انتخاب مي
 و اخت�ف را به وجود بياورد.ها  بگردد و بسياري از ناهجاري

مقام و مال م�ك و معيار انتخاب همسر ايمان و اخ�ق باشد، هرچند از  چنانچهاما 
فراواني برخوردار نباشند، اما عشق و صفا و صميميت بر سر زندگي آنان سايه خود را 

 شان آن است هاي عاقل و دورانديش در هر شرايطي سعي و ت�ش خواهد افكند. و انسان
هاي اهل  كه براي دوستي و همسايگي و شراكت ـ به ويژه شريك عمر و زندگي ـ انسان

 ايمان و اخ�ق را برگزينند.
زنان را تنها به « د:فرماي دهد و مي حديث ديگري اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي

شان بشود و به  خاطر زيبايي انتخاب نكنيد، زيرا ممكن است اين زيبايي سبب انحراف
بگردد. ها  آن خاطر دارائي با آنان ازدواج نكنيد، زيرا ممكن است ثروت سبب سركشي

پوستي ديندار بسيار  و زن برده و سياهبلكه ديندار را براي شريك زندگي انتخاب كنيد، 
 ».بهتر است (از زني كه از دينداري و پرهيزكاري برخوردار نيست)

51F

1 

 دختر يا بيوه؟ -2
ر خواستگاري شود، زيرا عشق و ع�قه متقابل از استحكام بهتر آن است كه از دخت

تري را براي تولد فرزند دارد و امكان  بيشتري برخوردار خواهد بود و آمادگي مناسب
 تفاهم و سازگاري با او بيشتر است.

_____________________________ 
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اي يا  جابر با دختر ازدواج كرده»  ت:فرموده اس صاز جابر روايت شده كه رسول خدا
چرا با دختري ازدواج نمودي كه بيشتر با هم به شوخي و  د:يوه. فرموبا ب ت:بيوه زن؟ گف

52F».سرگرمي بپردازيد

1 
وجه به معني اهمال ازدواج با زنان بيوه  اما اين سفارش به ازدواج با دختران، به هيچ

كار جابر را مورد تأييد قرار داده و از طرف ديگر زنان بيوه براي  صنيست و رسول خدا
 بيت فرزندان از توانايي و تجربه بيشتري برخوردارند.اداره منزل و تر

 اهل عشق و محبت -3
نظر خوش اخ�ق و شاداب بوده و به ازدواج  بهتر آن است كه زن يا دختر مورد

رغبت داشته باشد. زيرا محبت دوطرفه زمينه ثبات و استحكام زندگي مشترك و معاشرت 
 مطلوب و تربيت فرزنداني سالم و شايسته است.
آمد و  صمردي به نزد رسول خدا ت:از معقل بن يسار روايت شده كه گفته اس

ام، اما او زني  اي محترم براي ازدواج در نظر گرفته خانمي زيبا را از خانواده ت:گف
نه من راضي نيستم.  د:فرمو صفرمائيد با او ازدواج نمايم؟ رسول خدا نازاست. اجازه مي

با زني « د:فرمو صعه كرد و در نهايت رسول خدبراي بار دوم و سوم آن مرد مراج
مهربان كه فرزندان زيادي را برايتان به دنيا بياورد ازدواج كنيد، زيرا من به جمعيت فراوان 

53F».كنم شما افتخار مي

2 

_____________________________ 
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 عقيم نبودن -4
توان به اين  و خواهران و نزديكان او ميها  آن از طريق تحقيق در مورد تعداد خانواده

ميان زن و مرد و عطر و ، زيرا وجود فرزند حلقه ارتباطي بسيار محكمي موضوع پي برد
 د:فرماي مي صگل باغچه و مايه استقرار زندگي مشترك است. رسول خدا

بهترين زن كسي هست كه اگر آنان را نگاه كني شادمان شوي و هرگاه به او دستوري «
حضور نداشته باشي از مال  چهچناناطاعت نمايد و انتظارات تو را برآورده كند و   بدهي،

54F».و ناموست پاسداري كند

1 

 رسميت يافتن ازدواج :مبحث دوم
از نظر شريعت اس�م ازدواج عقد و پيماني است كه به موجب آن روابط زناشويي 

خويشاوندي، رضاع و روابط سببي  د:اند، و موانعي مانن ميان مرد و زني كه با هم بيگانه
 كند. اشد، مشروعيت پيدا ميوجود نداشته بها  آن ميان

شرط رسميت و مشروعيت آن حداقل حضور ولي زن و دو نفر شاهد پرهيزكار و 
دو نفر بدون حضور ولي و « د:ان فرموده صعادل در مجلس عقد است. زيرا رسول خدا

55F».كند شاهد عادل، نكاحي تحقق پيدا نمي

ايجاب و «و لزمه آن رد و بدل كردن عبارات  2
ه نكاح درآوردن دختر از طرف ولي و پذيرش آن از طرف شوهر يا وكيل و يا ب» قبول

 اوست.
شرط ديگر آن نامحدود بودن زمان ازدواج و ابدي بودن آن است. و قرار و مدار و 
تصميم خود پسر و دختر مستقيماً يا از طرف تلفن و اينترنت و ... براي رسميت پيدا 

 بخشد. نميكردن ازدواج كافي نيست و به آن مشروعيت 

_____________________________ 
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و  در مقابل ف�ن مقدار مهريه با من ازدواج كن! د:اگر مردي خطاب به دختري بگوي
پذيرم، يا  مي ت:در مقابل زن عاقل و بالغ و باتجربه هم (براساس رأي امام ابوحنيفه) گف

 د:كه پدر دختر بگوي پذيرم، يا اين از طرف ف�ني كه مرا وكيل نموده مي ت:ولي او گف
در مقابل ف�ن  صيا ف�ن خواهرم براساس كتاب خدا و سنت رسول خداف�ن دختر 

مهريه كه فوري بايد پرداخت شود، با ف�ن مقدار كه در آينده آن را پرداخت نمايي و 
ازدواج با ف�ن   د:گيرم، و مرد نيز بگوي خداوند را براي راستي قصد و نيتم به شهادت مي

و براساس آن  صخدا و سنت رسول خدا دختر يا ف�ن خواهرت را براساس كتاب
مقدار مهريه پذيرفتم و خداوند از آن دو شاهد كه در نكاح حضورشان شرط است، 

تر و بهتر است. چنين نكاحي به خاطر عدم حضور دو نفر شاهد عادل صحت و  آگاه
 مشروعيت ندارد.

ـ مجلس  واجب است  هرگاه با حضور ولّي ـ كه حضور او از نظر اكثريت علما شرعاً
و نظرخواهي از دختر و مادر او سنت است؛ زيرا رسول اجازه گرفتن  عقد منعقد شد، 

56F».در مورد ازدواج دختر با مادرشان مشورت كنيد« ت:فرموده اس صخدا

زيرا چنين ؛ 1
نمايد و از طرف ديگر دختران طبيعتاً  روشي زمينه را براي تفاهم و الفت بيشتر فراهم مي

 يل و گرايش بيشتري دارند.شان تما به مادران
چنين كسب اجازه از دختر و مادر او اهتمام به اصل حرمت و كرامت و حريت و  هم

هاست. اما در صورتي كه زن يا دختري از روي اجبار به عقد نكاح  مساوات ميان انسان
كسي دربيايد، شرعاً حق فسخ نكاح را خواهد داشت. زيرا از ابن عباس نقل شده كه 

كه پدرش او را مجبور به ازدواج با  ت:آمد و گف صري نزد رسول خداروزي دخت
57F».به دختر حق داد كه آن را بپذيرد يا رد كند صپسرعمويش نموده، رسول خدا

2 
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اي  خطبهها  آن شود كه بهترين مراسم عقد معمولً با خطبه و سخنان معروفي آغاز مي
اند، ابن  بن مسعود روايت نموده است كه ترمذي و نسايي و ابن ماجه آن را از عبداهللا

خطبه و سخناني را كه در آغاز مراسم عقد مستحب  صرسول خدا ت:مسعود فرموده اس
 ت:گونه به ما آموخ است گفته شود اين

احلمداهللا نستعينه و نستعفره و نعوذ باهللا من رشور انفسنا و سيئات اعاملنا، من هيداهللا فال «

، و اشهدا ان ال اله اال اهللا وحده ال رشيك له، و اشهد ان مضل له و من يضلله فال هادي له

 ».حممداً عبده و رسوله

َها﴿ ُّ
َ
َ � ْ  �َّاُس  َٓ ُقوا َّ َُّ�ُم  � ِيََ َّ �  َّ ََ ََ َها  ََ َۡ ََ ََ ِمۡنَها  ََ ََ ََ   ٖ ََ ِِ ح ََ   ٖ ۡۡ ّّ  �ِ َََقُ�م من ََ

 ََ  ۚ �َِساٗٓء ََ اٗ� َكثِٗ��  ََ ْ ِمۡنُهَما َِ ُقوا َّ �  َ َّ ِي � َّ ۚ ََ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  � اَم َِ َۡ
َ
َ ِِّن  �ۡ� َّ َ�َن َعََۡيُ�ۡم  �

 .]1النساء: [ ﴾١ �ِيٗباََ 

اي مردمان از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان «
آفريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فرواني (بر 

ي زمين) منتشر ساخت. و از (خشم) خدايي بپرهيزيد كه هميدگر را بدو سوگند رو
كه پيوند خويشاوندي را گيسخته داريد (و صله رحم را ناديده  دهيد، بپرهيزيد از اين مي

گمان خداوند مراقب شما است (و كردار و رفتار شما از ديد او پنهان  گيريد)؛ زيرا كه بي
 ».ماند) نمي

هَ ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  آَ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ ا  � َٗ ي َِ ْ قَۡوٗ� َس َۡ  يُۡصَِحۡ  ٧ََقُولُوا �َۡغِۡ ََ َُ�ۡم  ۡعَ�َح

َ
ََُ�ۡم َ

َََم� يُِطِع  ََُ�ۡمۗ  َُ�ُو َ ََُ�ۡم  َّ ََُسوَ�ُ  � ًَا َعِظيًما  ۥََ ََ فَۡو َۡ فَا  .]71 -70األحزاب: [ ﴾٧َ�َق

ها، از  ها و دوري از بدي را با انجام خوبياي مؤمنان! از خدا بترسيد (و خويشتن «
عذاب او در امان داريد) و سخن حق و درست بگوييد ... * در نتيجه خدا (توفيق 

بخشايد و هركه از خدا و  تان را مي كند و گناهان دهد و) اعمالتان را بايسته مي خيرتان مي
 ».يابد ست ميپيغمبرش فرمانبرداري كند، قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي د
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َها﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  َٓ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا ُقوا َّ �  َ َّ ََُقاتِهِ  �  َّ �ُتم ّمۡسَُِموَن  ۦَِ

َ
َ ََ  �ِِّ �َُّ ََُمو  �َ آل [ ﴾١ََ

 .]102عمران: 

ن كه بايد از خدا ترس داشته باشيد، از او بترسيد اچن  ايد آن اي كساني كه ايمان آورده«
وري از منهيات گوهر تقوي را به دامان گيريد) و شما نميريد، (و با انجام واجبات و د

 ». كه مسلمان باشيد مگر آن
بهتر آن است كه برخي از احاديث به آيات فوق اضافه شود. براي مثال احاديث زير 

 د:ان مناسب
ردان شود، جزو (امت) من به شمار  نكاح روش و سنت من است هركس از آن روي«
58F».رود نمي

تان بيشتر شود و من در روز قيامت به فراواني شما  نماييد تا نسل ازدواج«، 1
 ».كنم افتخار مي

و سپاس خداوند و » حمد«حداقل خطبه عقد آن است كه شامل « د:فرماي امام نووي مي
و توجيه و سفارش به پرهيزكاري در آشكار و پنهان باشد و  صبر رسول خدا» صلوات«

خداوند زندگي مشترك شما را مبارك گرداند  د:ه شودر آن خطاب به عروس و داماد گفت
تان بباراند و الفت و محبت را اساس زندگي شما قرار  و باران رحمتش را بر زمين زندگي

 دهد.
چيزي از آن هم گفته نشود، به اتفاق  چنانچهاي كه بيان گرديد، مستحب است و  خطبه

يست داماد خطبه و مطالب علما عقد نكاح صحيح است. رأي ارجح آن است كه لزم ن
من ف�ني را به  ت:بدين معني كه هرگاه ولي عروس گف د:خاصي به جز قبول نكاح بگوي

واج و همسري يا نكاح او را ازد« د:داماد هم ب�فاصله بگوي  عقد و نكاح تو درآوردم،
59F».دارمقبول 

2 

_____________________________ 
 تر بيان شد اخراج آن پيش -1

 دارالفكر 405األذكار للنووي : ص  -2
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به خاطر از طرف داماد، » قبول«از طرف ولي و » ايجاب«پس از اجراي صيغه عقد و 
حفظ حقوق طرفين مسايل مورد اتفاق در عقد ازدواج در دفتر رسمي بايستي ثبت بشود. 
هرچند اين ثبت نمودن از نظر شرعي واجب نيست، اما به خاطر حفظ حقوق و مصالح 

 طرفين ضروري است.
نظر دارند كه صحت نكاح مشروط به حضور ولي و دو نفر شاهد   همه علما اتفاق

 عادل است.

 موانع ازدواج شرعي :ث سوممبح
در ازدواج شرط است كه زن جزو محارم دائم يا موقت مرد نباشد و ازدواج و اجراي 

براي هميشه يا موقت حرام ها  آن صيغه عقد ميان زن و مردي كه با هم محرمند و ازدواج
ه نظر وجود داشت  اي وجود داشته يا در مورد آن ميان علما اخت�ف باشد يا در آن شبهه

قرار دارد. » ط�ق بائن«نكاح خانمي كه در ايام عده  د:شود. مانن باشد، ازدواج منعقد نمي
قرار داشته باشد. » عده«ازدواج با خواهر همسري كه ط�ق داده شده اما هنوز در ايام 

 ازدواج با عمه يا خاله همسر. د:ازدواج با دو زن كه با هم محرم باشند، مانن
خواهر، دختر، عمه و خاله و ... براي هميشه  د:محارمي كه ماننچنين ازدواج با  هم

 حرام و نامشروع است.

 محرمات ابدي
شوند كه ازدواج برخي از  خويشاوندي، دامادي، رضاع، باعث مي ي:سه عامل اصل

ها براي هميشه ممنوع و نامشروع باشد. اين آيه قرآن همه آن موارد را ذكر نموده  انسان
 ت:اس

﴿ �َ َِ� تَن ََ ْ َما �ََ�َح َءابَآؤُُ�م من وا ُۡ َۡ َسَََفۚ ِِ�ّهُ  �َّنَِسآءِ ِك َمۡقٗتا  ۥِِّ� َما قَ ََ َشٗة  ِۡ ح َ�َن َ�
َِمۡت  ٢َََسآَء َسبِيً�  َن َ�حَ�حتُُ�ۡم  ُِ ََ َََعّ�حُتُ�ۡم  حتُُ�ۡم  �َ ََ

َ
َ ََ َََناتُُ�ۡم  ََ حُتُ�ۡم  ََ ّم

ُ
َعََۡيُ�ۡم َ

َََناُت  خِ ََ
َ
َََناُت  �ۡ� ََ 

ُ
ِت �ۡ� حُتُ�ُم  َۡ ََ ّم

ُ
َ حِ�ٓ ََ َّ �  �َِ حتُُ�م من �َ ََ

َ
َ ََ �َضۡعَنُ�ۡم 

َ
َ�حَعةِ َ َّ حُت  �ل ََ ّم

ُ
َ ََ
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�ُِبُ�ُم  � ََ ََ ََ ح �َِسآ�ُِ�ۡم  َّ نَِسآ�ُِ�ُم � � �ِ وَُِ�م من ُۡ ُِ  ِِ حِ� ِ�  َّ َّۡم تَُ�و�ُواْ  � َُۡتم بِِهّ� فَِِن  ََ َد
َناَح َعََ  َُ َُۡتم بِِهّ� فََ�  ََ ۡ�َنآ�ُِ�ُم َد

َ
��ُِل � ََ َِ ََ ِي�َ ۡيُ�ۡم  َّ �  َ�ۡ�َ ْ ن َ�َۡمُعوا

َ
َ ََ َ�حبُِ�ۡم  َۡ

َ
ِمۡ� َ

َتۡ�ِ  َۡ
ُ
َۡ َسَََفۗ ِِ  �ۡ� َ  نّ ِِّ� َما قَ َّ يٗما  � ِِ َّ  � َٗ و ُۡ ََ  ٢َ�َن َ� َصَ�حُت و ۡۡ ِِّ� َما  �َّنَِسآءِ ِمَ�  �لُۡم

 َٞ يَۡ�حُنُ�ۡم  كَِ�ح
َ
َََكۡت � َُ ِ َّ ُِ�م عَ  � َح ۡمَ�

َ
ْ بُِ ن تَۡبَتُغوا

َ
ُِ�ۡم َ َح ََ آَء  ََ ََ ّل ََُ�م ّما  ِِ

ُ
َ ََ ََۡيُ�ۡمۚ 

َ�ۚ َ�َما  ِۡ ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�حِۡ ََُه�ّ  اتُوُه�ّ  َٔ ِمۡنُهّ� َ�  ۦبِهِ  �ۡسَتۡمَتۡعُتمُّ و َُ
ُ
نَاَح  َ َُ  �َ ََ  ۚ ٗة َِ فََِ�

حَضۡيُتم بِهِ  َِ  ۦَعََۡيُ�ۡم �ِيَما تََ� ةِ� �مِۢ� َ�ۡع َِ �َِ َۡ َ ِِّن  َۡ َّ ِكيٗما  � َِ  .]24 -22النساء:[﴾٢َ�َن َعَِيًما 

زيرا اين كار عمل بسيار . اند ازدواج كردهها  آن با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با«
چه  زشتي است. و (نزد خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسيار نادرستي است. مگر آن

نجام گرفته) * خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با گذشته (و در زمان جاهليت ا
هايتان  ها و خواهرزاده هايتان، برادرزاده ها و خاله تان، عمه تان، خواهران تان، دختران مادران

تان، دختران  اند. خواهران شيريتان، مادران همسران و مادراني كه به شما شير داده
و تحت سرپرستي و كفالت شما قرار دارند و با مردان ديگري هستند  ازتان كه  همسران

ايد، گناهي (در  بستر نشده  آنها هم ايد، اما اگر با مادران بستر شده  شان قب�ً هم مادران
دو خواهر كه  ازدواج با چنين دختران) بر شما نيست. همسران پسران صلبي خود، و اين

قلم عفو بر گذشته ها  آن يكي از چه گذشته است (كه با ط�ق را با هم جمع كنيد، مگر آن
گمان خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است * و زنان شوهردار  شود) بي آنان كشيده مي

باطل ها  آن ايد (زيرا نكاح (بر شما حرام شده) مگر زناني كه در (جنگ با كفار) اسير كرده
د را خداوند بر جايز است. اين موارها  آن شود و پس از سپري شدن عده) ازدواج با مي

چه را كه او بر شما حرام نموده حرام بدانيد و آن را مراعات  شما واجب گردانيده (پس آن
ح�ل گشته است و   كه گفته شد ـهايي  آن كنيد) براي شما ازدواج با زناني ديگر ـ به جز

د. توانيد با اموال خود (از راه شرعي) زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج كني مي
بستر   زناكاري پرهيز كنيد. پس اگر با زني ازدواج كرديد و با او همپاكدامن باشيد و از 

شديد، بايد مهريه او را (بدون كم و كاست سر موعد مقرر) بپردازيد. و اين واجبي (از 
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كنيد گناهي  چه خود بر آن توافق مي است. و بعد از تعيين مهريه در مورد آن واجبات الهي)
يست. (مث�ً اگر زن با رضايت و رغبت خود مقداري از مهريه را ببخشد مانعي بر شما ن

گمان خداوند آگاه و حكيم  ندارد. يا اگر شوهر چيزي را بر آن بيافزايد ب�مانع است) بي
 ». است

از ازدواج با عمه « صاند كه رسول خدا جماعتي از محدثين از ابوهريره روايت كرده
. و حكمت تحريم ازدواج با زناني كه در آيه و احاديث ذكر »و خاله نهي فرموده است

اند، اين است كه ازدواج باعث قطع روابط خويشاوندي نشود و آتش كينه و عداوت  شده
 روشن ننمايد.ها  آن را در ميان

 :گوييم حرام است با تفصيل بيشتري سخن ميها  آن اكنون در مورد زناني كه ازدواج با

 محرمات سببي -1
 د:ان حرام است چهار دستهها  آن و نسبت ازدواج با يني كه به خاطر خويشاوندزنا

 .مادر، مادربزرگ (مادرِ مادر و مادرِ پدر) د:اصول انسان هرچند بالتر بروند، مانن -الف
 دختر و دختر دختر و دختر پسر و ... د:تر بروند. مانن فروع انسان هرچه پايين -ب
خواهران پدر و  د:هرچند دورتر باشند، مانن ها، آن از فروع پدر و مادر يا يكي -ج

و دختران برادرزاده و خواهرزاده ها  آن مادري، خواهر پدري، خواهر مادري و دختران
 هرچند دورتر شده باشند.

كنند كه  ها. فرق نمي ها و خاله مانند عمه :اول از فروع پدر و مادربزرگانگروه  -د
دنظر باشند، يا عمه و خاله پدر يا مادر يا پدربزرگ و يا مستقيماً عمه و خاله شخص مور

دختر عمو و دختر عمه و دختر خاله و   د:مادربزرگ او باشند. اما با گروه و طبقه دوم مانن
 دختر دايي ازدواج جايز است.

 محرمات به دليل دامادي -2
 د:ان حرام است چهار دستهها  آن هايي هم كه به خاطر مصاهرت ازدواج با آن
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كند خويشاوندي پدري يا خويشاوند  زن اصول هرچند دورتر باشند فرق نمي -الف
اما ازدواج با دختر  همسر پدر و پدربزرگ (پدرِ پدر و پدرِ مادر). د:مادري باشند، مانن

همسر پدر و يا مادر همسر پدر براي پسر او جايز است. و جايز است پدر با زني ازدواج 
 با همسري پسر خود انتخاب كند.كند و دختران زن را هم 

كند از طريق پسر باشد  ازدوج با همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند. فرق نمي -ب
بستر شده يا نشده باشد و يا بعد از مرگ او را ترك  يا آن فرع با او هميا از طريق دختر، 

پسر، يا همسر  همسر پسر، يا همسر پسر د:كرده يا او را ط�ق داده باشد، حرام است. مانن
ازدواج با دختر زني كه  پسر دختر هرچند دورتر گرديده باشند و در مذهب امام ابوحنيفه

مرد با او مرتكب زنا شده باشد، يا دختر زني كه با او براساس نكاحي ناقص و فاسد 
 ازدواج كرده باشد. جايز نيست.

مرد با آن همسر همسر هرچند دورتر باشند حرام است، هرچند ازدواج با اصول  -ج
كند مادربزرگ او  مادر و مادربزرگ زن، فرق نمي د:بستر شده يا نشده باشد. مانن خود هم

عقد دختر باعث تحريم « ي:مادر پدر باشد و يا مادر مادرش. زيرا براساس اصول شرع
بستر شدن با زن سبب تحريم ازدواج با  گرديده و همها  آن هاي عقد مادر و مادربزرگ

 اند. آن موارد حرام شده». شود و ميدختران ا
منظور از فروع همسر حرام است. ازدواج با فرع همسر هرچند دورتر شده باشند،  -د

باشد. اما اگر تنها او را عقد كرده و   بستر شده دختران اوست. به شرطي مرد با زن خود هم
تر يا ديگر فروع او بستري او را ط�ق داده يا زن فوت كرده باشد ازدواج با دخ قبل از هم

 حرام نيست.

 محرمات به دليل رضاع -3
حرام است به سبب ها  آن نسبي و خويشاوندي ازدواج با و همه آن زناني كه به خاطر

 د:فرماي شوند. زيرا خداوند متعال مي رضاع هم حرام مي
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حُتُ�ُم ﴿ ََ ّم
ُ
َ حِ�ٓ ََ َّ �  �َِ حتُُ�م من �َ ََ

َ
َ ََ �َضۡعَنُ�ۡم 

َ
َ�حَعةِ َ َّ  .]23النساء: [ ﴾�ل

 ». تان (حرام است) كه به شما شير داده و خواهران شيري مادرانيو (ازدواج با) «
چه به دليل نسبي حرام است به دليل  همه آن« د:ان فرموده صچنين رسول خدا هم

 ».شود رضاع هم حرام مي
شوهر خانمي كه به كودكي  ه:بايد گفت كرضاع و شيرخوارگي با موضوع در رابطه 

آيند، نه ديگران. زيرا در اين  و اقوام كودك درمير داده و همه اقارب و خويشاوندانش شي
 باشد. رابطه مرد به عنوان همسر زن بيشتر مورد نظر است هرچند شير متعلق به زن مي

علت تحريم ازدواج با مادر و خواهر شيري و ... اين است كه شير كم يا زياد باشد 
د و از نظر فقهاي مذهب امام شافعي حداقل بايستي پنج گرد سبب رشد جسمي كودك مي

حتماً هربار سير خورده نيست به آن كودك شير داده باشد و لزم و عادت طبق عرف بار 
 ه:نمايند ك شمارند و به اين آيه استدلل مي اما اكثريت علما اين شروط را لزم نميباشد. 

حُتُ�ُم ﴿ ََ ّم
ُ
َ حِ�ٓ ََ َّ �َضۡعَنُ�مۡ  �

َ
 .]23النساء: [ ﴾َ

 ». اند شما شير داده بهمادراني كه «
مطلق بيان شدن رضاع بيانگر اين است كه كم و زياد آن با هم تفاوتي ندارد. اما 

كه فرموده نمايند  علماي مذهب امام شافعي به اين روايت از حضرت عايشه استدلل مي
و سپس آن را به پنج بار  قرآن در آغاز براي رضاع ده بار شير خوردن را فرموده« ت:اس

كردند كه  چنان فكر مي برخي از مردم هم صقطعي تقليل داد و پس از وفات رسول خدا
 ».دانستند كه نسخ شده است نميچنان شرط است و  آن ده بار هم
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 محرمات موقت

 مطلقه ثإلثه -1
اشد، ط�ق داده شده ب» بينونه كبري«ازدواج مجدد با زني كه به صورت ط�ق ث�ثه يا 

 د:فرماي حرام است، زيرا خداوند متعال مي

﴿ َُ ح َ�ح�   �َّطَ� ِۡ ِ ِ�ُحۢ �ِِ ۡۡ
َ � َۡ
َ
َف  َ َُ َساُكۢ بَِمۡع ُۡ ِ تَاِن� فَِ َّ  .]٢٢٩ة: البقر[ ﴾َُ

] دو بار است پس [از آن بايد زن را] به شايستگى نگاه داشتن يا به  ط�ق [رجعى«
 » نيكى رها كردن

ََّقَها فََ� َ�ِ  فَِِن﴿ ا َ�ۡ�َه ۥّل َ�ُ َط ًَ َۡ ََ ّ�ح تَنِكَح  َِ  َُ  .]٢٣٠ة: البقر[ ﴾ِمۢ� َ�ۡع

پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] ط�ق داد، پس از آن براى او (شوهر) ح�ل «
 » شود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند نمى
دو مرتبه ط�ق دوبار است، (آن ط�قي كه حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از «

اي شايسته  ط�ق يكي از دو كار را بايد انجام داد). ادامه زندگي مشترك (با زن) به گونه
 ».كشي) (و عادلنه) يا ط�ق دادن (او) به صورتي مطلوب (و به دور از ستم و حق

 د:فرماي و سپس مي
عد زن پس اگر بعد از دوبار ط�ق و مراجعت، بار ديگر) او را ط�ق داد، از آن به ب«(

طور طبيعي آن مرد نيز   مگر آن كه با شوهر ديگري ازدواج كند (و به  بر او ح�ل نيست،
 .»او را ط�ق دهد)

وجه زمان  و ازدواج آن زن با شوهر دوم بايستي ط�ق طبيعي و دائمي باشد و به هيچ
مشخصي و نيتي خاص براي آن در نظر گرفته نشده باشد. زيرا نكاحي كه به قصد 

انجام بگيرد، نوعي فريب و حيله خ�ف شرع است. و مالكيه و حنابله و بسياري » لتحلي«
 ت:فرموده اس صدانند. زيرا رسول خدا از فقهاي ديگر از مذاهب آن را باطل مي
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دهد و زنان خالكوب و زناني كه  خداوند زني را كه موهاي خود را پيوند مي«
شود را مورد نفرين قرار  راي او تحليل مينمايند و تحليل كننده و كسي كه ب خالكوبي مي

60F».داده است

1 
كراهت تحريمي دارد و از ديدگاه » تحليل«از نظر فقهاي مذهب امام ابوحنيفه نكاح 

شافعيه اگر در عقد نكاح مدت معيني در نظر گرفته شود ـ به خاطر مشابهت با نكاح 
ظاهر عقد صحيح  حرام است. اما اگر مدت در عقد مشخص نشده باشد، در  موقت ـ

است، اما اگر نيت خبيثي داشته باشند خداوند خود از آن آگاه است. يعني به هر صورت 
 باشد. حرام مي

 زن بإلتكليف -2
زناني كه هنوز در عقد نكاح مرد ديگري قرار دارند، يا هنوز پس از ط�ق عده آنان 

سپري نشده، ها  آن بليسپري نشده كه شامل: زنان شوهردار، زناني كه هنوز عده نكاح ق
در رأي امام ابوحنيفه ـ يا زني كه با او زنا شده ـ از نظر   اند ـ زناني كه از طريق زنا حامله
 حرام است.ها  آن امام مالك ـ ازدواج با همه

 كنند آناني كه از هيچ آئين آسماني پيروي نمي -3
 يي و ...پرست، ملحد، ماركسيست، بهايي، بودا پرست، آتش مانند زنان بت

اما ازدواج زن مسلمان با مرد كافر به اتفاق و اجماع علما حرام و باطل است. زيرا 
 د:فرماي خداوند متعال مي

ُعوُهّ� َِِ� ﴿ َِ َۡ ۡؤِمَ�حت  فََ� تَ ُُ َِ� فَِِۡن َعَِۡمُتُموُهّ�  ا ّۡ َّونَ  �َُۡك ِ َُ َ� ُهۡم  ََ ِِلن  لُّهۡم   َ� ُهّ� 
 .]١٠ة: املمتحن[ ﴾لَُه�ّ 

_____________________________ 
 اخرجه النسايي و الترمذي -1
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را به نزد كافران بازنگردانيد، اين ها  آن هرگاه متوجه شديد كه آن زنان اهل ايمانند،«
 ». براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان ح�ل نيستندزنان 

ها از همان آغاز محكوم به شكست است، زيرا با توجه به عدم توافق  گونه ازدواج اين
 انسجام لزم برخوردار نخواهند بود. ها و اهداف از ديني و اخ�قي و خواسته

يعني زناني كه به يكي از اديان اما ازدواج با زنان اهل كتاب (مسيحي و يهودي) 
 ت:آيه جايز اس  آسماني باور دارند، به دليل اين

َۡومَ ﴿ ۡۡ ّل ََُ�ُم  � ِِ
ُ
ِي�َ َََطَعاُم  �َّطينَِ�حُت  َ َّ َتُواْ  �

ُ
َ َٞ َََطعَ  �َِۡكَ�ح َُّ�ۡم  ِِلن  لُّهۡم  ِِلن   اُمُ�ۡم 

َصَ�حُت ََ  ۡۡ َصَ�حُت ََ  �لُۡمۡؤِمَ�حتِ ِمَ�  �لُۡم ۡۡ ِي�َ ِمَ�  �لُۡم َّ �  ْ َتُوا
ُ
َ َٞ ة: املائد[ ﴾ِم� َ�ۡبَُِ�مۡ  �َِۡكَ�ح

٥[. 

امروزه (با نزول اين آيه) همه چيزهاي پاكيزه (و طبع سالم پسند) برايتان ح�ل «
چه با آيات ديگر تحريم شده) براي  ز آنگرديد، و (ذبائح و) خوراك اهل كتاب (به ج

ح�ل است. و (ازدواج با) زنان ها  آن (شما ح�ل گرديده) و خوراك شما نيز براي
 ». پاكدامن و مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما، ح�ل است

اما ازدواج با زنان اهل كتاب كراهت دارد و به خاطر محافظت از مصالح مسلمانان از 
ج با نظاميان و سياستمداران نظام اس�مي با زنان (يهودي و مسيحي) بايستي ازدوا

 جلوگيري بشود. تا زمينه براي نفوذ و كسب اط�عات از طرف دشمنان فراهم نشود.
برخي از جوانان به خاطر گراني هزينه ازدواج در ممالك اس�مي يا شرايط تحصيل و 

قامت، يا زيبايي با طمع در مال و ثروت و گاهي زندگي در ممالك بيگانه، يا دستيابي به ا
ها  آن و يا فرهنگ و دانش برخي از زنان غربي، باها  آن به خاطر مسلمان نمودن و هدايت

 در پي دارد.ها  آن باري را براي نمايند. كه گاهي متأسفانه عواقب بسيار زيان ازدواج مي
اضر به ترك دين خود هرگاه خانمي اهل كتاب يا ... مسلمان شود و شوهرش ح

 گردد. به اتفاق علما باطل ميها  آن نشود، نكاح
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 خواهر همسر و محارم او -4
توان ازدواج نمود. زيرا ازدواج  اش نمي با خواهر همسر و محارم او مانند عمه و خاله

شود و قطع صلح رحم حرام  با محارم همسر باعث قطع صله رحم و كينه و عداوت مي
 آيد. كه باعث آن بشود، نيز حرام به شمار مي است و هر كاري هم

اش كه عده او  چنين همه علما بر حرام بودن ازدواج مردم با محارم همسر مطلقه هم
اي  نظر دارند. اما تنها مالكيه و شافعيه ازدواج مرد با خواهر همسر مطلقه  سري نشده اتفاق

جايز » ينونه كبري يا صغريب«را پيش از سپري شدن زمان عده او در رابطه با ط�ق 
 شمارند. مي

 همسر پنجم -5
كسي كه داراي چهار همسر است. ازدواج با زن پنجم جايز نيست. هرچند كه اين 

بوده كه ط�ق داده شده باشد. بلكه بايد صبر نمايد ها  آن اقدام در مدت زمان عده يكي از
 ايد.اش تمام شود و پس از آن همسر ديگري را اختيار نم تا عده

 چند همسري
خداوند متعال تعداد زوجات يا چند همسري را به دلئلي جايز گردانيده و فرموده 

 ت:اس

ِِ  �نۡ ﴿  ْ َُۡقِسُطوا  �ّ
َ
ُتۡم � ۡۡ ََ�حَ�ح َِ ۡۡ ْ فَ  � وا ُۡ َِ�  ٱ�ِ� ََ  �َّنَِسآءِ َما َطاَب ََُ�م من ح ثَُ� ََ َمۡثَ�ح 

 ْ لُوا َِ ۡع ََ  �ّ
َ
تُۡم � ۡۡ َِ حَع  فَِِۡن  ََ َُ ََ  ًٖ ََ ِِ ح  .]3النساء: [ ﴾فََ�

اگر نگران آن بوديد كه نتوانيد با يتيمان با عدالت رفتار كنيد (از اين هم بترسيد كه «
نتوانيد ميان همسران متعدد خود دادگري كنيد، اما اگر به خود اطمينان داشتيد) با زنان 

دو يا سه يا چهار  داريد، با شان مي برايتان ح�ل است و دوستها  آن ديگري كه ازدوج با
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دادگري و عدالت را مراعات نماييد ها  آن ترسيد كه نتوانيد ميان تا ازدواج كنيد. اگر هم مي
 ».به يك همسر اكتفا كنيد

چنان كه گفته شده جايز  چند همسري محدود به چهار همسر است و پيش از آن هم
 نيست.

 شروط چند همسري
ازدواج اصل بر تك همسري است و اكثريت كه در ارتباط با موضوع  با توجه به اين

هاي فردي و اجتماعي  قاطع مردم مسلمان تنها داراي يك همسرند. اما به خاطر ضرورت
 ها جايز است. حل آن ضرورت مشروط به دو شرط تعداد زوجات به عنوان راه

 شرط اول
ي ميان برخورداري مرد از توانائي ايماني و اخ�قي كافي براي رعايت عدالت و دادگر

 د:فرماي همسران. زيرا خداوند متعال مي

﴿ ًٖ ََ ِِ ح لُواْ فََ� َِ ۡع ََ  �ّ
َ
ُتۡم � ۡۡ َِ  .]3النساء: [ ﴾فَِِۡن 

رفتار كنيد، به يك همسر اكتفا  ها) آن اگر نگران آن بوديد كه نتوانيد به عدالت (با«
 ». كنيد

 چنانچهي است و موضوعي طبيعها  آن اما تمايل قلبي و ع�قه بيشتر دروني به يكي از
نسبت به  صدر رفتار و تهيه مخارج زندگي تأثير نگذارد ـ مانعي ندارد. زيرا رسول خدا

محبت و ع�قه بيشتري داشت. اما به طور كامل در عمل ميان  حضرت عايشه
خداوندا اين كاري است كه از دست « ت:گف فرمود و مي همسرانش عدالت را مراعات مي

چه در اختيار خودم نيست مرا مورد م�مت قرار  خواهم در مورد آن آيد، از تو مي من برمي
61F».ندهي

1 

_____________________________ 
 اخرجه المام احمد -1
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اس�م ستم و بدرفتاري و ترك عدالت را با همسران حرام گردانيده و در اين رابطه 
 د:فرماي مي صرسول خدا

را به خاطر ديگري ضايع نمايد و ها  آن مردي كه داراي دو همسر باشد و حق يكي از«
شود يك طرف بدنش  دالت رفتار نكند، روز قيامت وقتي كه برانگيخته ميبه عها  آن ميان

62F».شود كج و فلج مي

1 
 شرط دوم

و جلوگيري از ستم و ظلم اقتصادي ها  آن توانايي و تمكن مالي مرد براي تأمين نفقه
 د:فرماي مي صبه آنان. زيرا رسول خدا

تهيه كنيد ازدواج كنيد. زيرا توانيد مخارج ازدواج را  اي جوانان هر يك از شما كه مي«
63F».شود باعث سر به زيري و پاكدامني بيشتر مي

2 
در مورد حكمت تعدد زوجات بسيار سخن گفته و مطلب نوشته شده است. و به 

نمائيم كه از طرف خداوند حكيم و عليم روا دانسته شده و او خود بهتر  همين اكتفا مي
 داند. خير و ص�ح بندگانش را مي

﴿ �َ
َ
ََُهَو َُ  �  ََ ََ ََ َِّطيُف ۡعََُم َمۡ�   .]14امللک: [ ﴾١ �ۡ�َبِ�ُ  �ل

گونه نيست بلكه) او بسيار  مگر خدايي كه همه چيز را آفريده آگاه نيست، (نه اين«
 ». خردبين و آگاه است

همسري در راستاي رفع نياز و حل مشك�ت خاص مرد يا زن يا به دليل بيشتر  چند
ز اها و يا مسايل ديگري است كه سبب مرگ بسياري  دنبال جنگ شدن تعداد زنان بيوه به

چنين گاهي ممكن است به خاطر رفتار ناصواب و بداخ�قي يا  مردها گرديده باشد ـ هم
شود. و اين  نازايي و بيماري زن باشد كه شوهرش ناچار به اختيار همسر ديگري مي

كه در شرايط اجتماعي  اشد. يا اينامكان هم هست كه گاهي مرد به دلئلي از زنش متنفر ب
_____________________________ 

 اخرجه احمد و اصحاب سنن الربعه -1

 اخرجه الجماعه -2
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و سياسي خاصي مانند زندگي در ميان اكثريت مردم غيرمسلمان به خاطر ازدياد جمعيت 
 اقدام به اختيار همسران ديگري بنمايند.

همسري در واقع با اصل مراعات عفت و پاكدامني ارتباط مستقيم دارد. و بهتر و  چند
هاي غربي است كه براي مثال در  رايج در جامعه تر از فرهنگ روابط نامشروع محترمانه

 رسد. درصد مي 80آمريكا نسبت آن به 
هاي اس�مي بسيار كم  هرچند تعدد زوجات از نظر اس�م جايز است، اما در جامعه

درصد  96 ه:مي�دي تهيه شده معلوم گرديده ك 1971دهد. در آماري كه در سال  روي مي
داراي دو همسر و در ها  آن درصد 4مسر هستند و فقط مردان مسلمان تنها داراي يك ه

اند، بسيار  همسر را اختيار كردهباشند. و كساني كه بيش از دو  درصد مي 1كشور سوريه 
در نظر گرفت تنها در كشورهاي خليج ها  آن توان براي اند و نسبتي را نمي نادر و اندك

اين پديده اندكي رواج يافته، اما  است كه به خاطر برخورداري از امكانات مالي وسيع كه
 در بسياري ديگر از كشورها به خاطر مشك�ت اقتصادي در حال زوال است.

چنان كه در زمان انورسادات  همسري را قانوني نمودن ـ به شرط اجازه قاضي هم چند
گرفت ـ كاري است بيهوده، زيرا ازدوج شرعي با رضايت طرفين و  در مصر صورت مي

ها  شود و گاهي هم اسرار خانوادگي سال و دو نفر شاهد عادل منعقد مي حضور ولي زن
 شود. ماند و به جز زن و شوهر كسي از آن مطلع نمي پنهان مي

پيش رفته برخي از كشورهاي اس�مي مانند تونس به سوي جلوگيري از چندهمسري 
ساني كه اقدام قانون احوال شخصيه ك 18آورند و براساس ماده  و آن را جرم به شمار مي

شوند، اين كار كاري است  به اختيار همسر دوم بنمايند به يك سال زندان محكوم مي
 بيهوده و با شريعت سرتا پا حكمت و مصلحت اس�م ناسازگار است.

داراي نه  صشايد براي برخي اين سئوال پيش آمده باشد كه به چه دليل رسول خدا
خاص ايشان بوده و در راستاي  اين ويژگي  ه:در پاسخ بايد گفت ك همسر بوده است؟

هاي  مصلحت گسترش دعوت اس�مي در ميان قبايل عرب، يا حل مشكل خانمي كه بچه



 فقه خانواده در جهان معاصر    104

 

زيادي داشته و همسرش به شهادت رسيده، يا به خاطر اهداف انساني ديگري بوده و يا 
ل خدا براساس دستور خداوند اقدام به آن نموده است. و لزم به يادآوري است كه رسو

زندگي  سالگي تنها با حضرت خديجه 53سالي يعني تا عمر  در مرحله جواني و ميان
 كرده است. مي

 ولي نكاح
ولي عقد و نكاح كساني هستند كه حق شوهر دادن دختران كم سن و سال را داشته 

ند : پدر پدربزرگ دختر و از نظر مالكيه و حنابله عبارتشند كه از نظر شافعيه عبارتند ازبا
باور است كه همه اقارب پدري پدر و وصي او و حاكم وقت. و امام ابوحنيفه بر اين  :از

پس از جلب رضايتش   و قرابت ـتوانند به ترتيب اولويت  و همه اقارب مادري دختر مي
تري است  او را شوهر بدهند. اين رأي امام ابوحنيفه رأي بسيار حكيمانه و دورانديشانه ـ 

 در زمان معاصر بهتر آن است كه مورد عمل قرار گيرد. و در صورت نياز
شأن اوست، حرام  دارد و هم ممانعت ولي از ازدواج زنان با كسي كه او را دوست مي

 د:فرماي و نارواست. زيرا خداوند متعال مي

ََا﴿ َ�  �َّنَِسآءَ َطَّۡقُتُم  � ۡۡ ن يَنِك
َ
َُوُهّ� َ ُِ ََۡع ََُهّ� فََ�  ََ

َ
ُه�ّ َ�بَََۡغَ� َ ََ ح ََ َۡ

َ
َ﴾ 

 .]٢٣٢ة:البقر[

و هنگامي كه زنان را ط�ق داديد و مدت عده خود را به پايان رسانيدند، مانع از آن «
 ». نشويد كه با شوهران (سابق) خويش (يا كساني ديگر) ازدواج كنند

 هاي ازدواج شرط
دهند  گاهي به هنگام عقد زن يا شوهر شرط يا شروطي را براي قبول ازدواج قرار مي

باطل و برخي ديگر صحيح باشند. شروط صحيح بر دو ها  آن كه ممكن است برخي از
 ضروري نيست.ها  آن لزم و شروطي كه وفاي بهها  آن شروطي كه عمل به د:ان گونه
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 إلزم استها  آن شروطي كه عمل به -1
 اين نوع از شروط، شروطي هستند كه براي زن مصلحتي را در پي داشته باشند و از

هاي مشروع  طرف ديگر حقوق كسي ديگر را ضايع ننمايند و با حقوق و مسئوليت
كه زن حق داشته باشد كه با شوهر به مسافرت   ازدواج منافات نداشته باشند. مانند اين

مرد به اين شرايط زن  چنانچهنرود، يا او را از شهر خود به شهر ديگري انتقال ندهد. 
ه، زن حق دارد كه يك طرفه نكاحش را فسخ كند. زيرا عمل ننمايد براساس رأي حنابل

 د:فرماي مي صرسول خدا
بهترين و والترين شروطي كه لزم است مراعات شوند شروطي هستند كه ثبات و «

64F».دوام زناشويي را در پي داشته باشد

1 

 ضروري نيستها  آن شروط صحيحي كه عمل به -2
 :گونه شروط عبارتند از اين
هاي او  ي را پيشنهاد نمايد كه با حقوق زناشويي مرد و مسئوليتزن شروط : الف

شوهرش نبايد به مسافرت برود، در هيچ كار اداري  د:زن بگوي ه:ك سازگار نباشد. مثل اين
 استخدام نشود.

: زن شروطي را مقرر نمايد كه باعث صدمه ديدن حقوق ديگران بشود. براي مثال  ب
ازدواج كنم كه پس از مدتي همسر اولت را ط�ق  به اين شرط حاضرم با تو د:بگوي

 د:فرماي مي صبدهي. زيرا رسول خدا
65F».روا نيست كه ازدوج با زني سبب ط�ق زني ديگر بشود«

2 

_____________________________ 
 اخرجه الجماعه -1

 اخرجه احمد -2
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 روا نيستها  آن شروطي كه باطلند و وفاي به -3
باعث باطل شدن عقد نيست، ها  آن برخي از شروط هرچند باطل هستند، اما ذكر

كه  اين د:ست كه ازدواج را مقيد به اموري خ�ف شريعت بنمايد؛ ماننباطل آن ا :شروط
اي در كار نباشد. زن هزينه و مخارج منزل مرد را تأمين نمايد، مرد حق  در ازدواج مهريه

آميز برود.  هاي مخاطره بستري زن را نداشته باشد. يا زن خود به تنهايي به مسافرت هم
هاي  خاطر تضادشان با لوازم ازدواج و حقوق و مسئوليتهمه اين موارد به اتفاق علما به 

 اند. آن باطل

 شروط صحت ازدواج
 د:نكاحي صحيح و مشروع است كه داراي شرايط زير باش

 حضور شهود -1
حضور دو نفر شاهد عادل كه مضمون ك�م عاقدين را بشنوند و متوجه بشوند، واجب 

وسيله تلفن و ويديو كنفرانس و و ضروري است. و به صورت شهادت از راه دور به 
 غيره جايز نيست.

 عدم محرميت -2
ها  آن شرط دوم نكاح صحيح اين است كه زن و مرد با هم محرم نباشند و يا در مورد

اي به دليل اخت�ف فقها وجود نداشته باشد. اين شرط عدم محرميت مراعاتش  شبهه
 ضروري است.
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 عدم اكراه -3
كدام از زن يا مرد به ازدواج با   واج اين است كه هيچيكي ديگر از شرايط صحت ازد

اكثريت فقها آن عقد را   ديگري مجبور نشده باشند، اما اگر اكراه و اجباري در كار باشد،
 دانند. شمارند. اما برخي از فقهاي حنفي آن را صحيح مي فاسد مي

 نكاح در حال احرام نباشد -4
يا عمره باشد، اكثريت قريب به اتفاق علما يكي از آنان در حال احرام حج  چنانچه

 ت:فرموده اس صدانند، زيرا رسول خدا عقد آنان را باطل مي
66F».كسي كه در حال احرام است، ازدواج ننمايد و به خواستگاري هم نرود«

1 
در حال  صرسول خدا»  د:گوين شمارند، زيرا مي اما علماي حنفي آن را جايز مي

67F».مسرانش ازدواج نموده استاحرام بوده كه با يكي از ه

2 

 نكاح دائم باشد -5
نظر دارند. براي مثال اگر مرد خطاب به   علما و فقها بر عدم صحت نكاح موقت اتفاق

براي مدت يك سال يا تا پايان اقامت در اين شهر تو را به نكاح موقت خود  د:زن بگوي
 ن تفاوتي با هم ندارند.بودن مدت آ  آورم، اين عقد باطل است و طولني و كوتاه درمي

 نكاح موقت
برداري جنسي از  نكاح متعه يا نكاح موقت اين است كه زن و مردي تنها به خاطر بهره

يكديگر براي مدت زمان مشخصي با هم اتفاق كنند و پس از پايان آن مدت بدون ط�ق 
 از يكديگر جدا شوند.

_____________________________ 
 اخرجه الجماعه ال البخاري -1

 اخرجه الجماعه -2
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 عين و ائمه مذاهب ـ به جزاين نوع عقد از نظر اكثريت قريب به اتفاق اصحاب و تاب
 ت:اماميه ـ به استناد آيه زير حرام و نامشروع اس شيعه

ِي�َ ََ ﴿ َّ ُِظوَن  � ِهۡم َ�ۡح َِ َ َُ ُۡ ِ ُهۡم َ�ۡ�ُ  ِِّ�  ٥ُهۡم َ ّّ ِ يَۡ�حُنُهۡم فَِ
َ
َََكۡت � َُ َۡ َما 

َ
ِهۡم َ َِ ح ََ َۡ

َ
َ � َ�َ

َُوِمَ�   .]6 -5املؤمنون: [ ﴾٦َُ

كنند مگر  حفظ مي كه عورت خود را (از زنا و ...) هستندهايي  آن و (مؤمنين راستين)«
 ». گيرند با همسران يا كنيزكان خود، كه در اين صورت مورد م�مت قرار نمي
نوع محدود گردانيده خداوند متعال در اين آيه رابطه زناشويي ميان زن و مرد را به دو 

و كنيزكان. و با توجه به  : ملك اليميناست. نوع اول: ازدواج و همسري. نوع دوم
المللي و ناسازگاري بردگي با روح اس�م، نوع  هاي اجتماعي و قراردادهاي بين واقعيت

هاست كه زايل گرديده است. و تنها ازدواج دايم كه معني واقعي زوجيت و  اينك قرندوم 
 يابد، باقي مانده است. همسري در آن تحقق مي

از  ت:بسياري از نكاح موقت نهي فرموده اس در احاديث صاز طرف ديگر رسول خدا
در حجه الوداع  صرسول خدا ه:نمايد ك مسلم از سيره جهنمي نقل ميجمله امام 

چنين امام مسلم و امام احمد و ابن ماجه  مسلمانان را از نكاح موقت برحذر داشت. هم
 ت:فرموده اس صاند كه رسول خدا روايت نموده

جازه دادم كه (به خاطر نزديكي به عهد جاهليت و شيوع تر به شما ا اي مردم من پيش«
پديده زنا) كه (به طور موقت) از زنان استمتاع نمائيد، اما اينك خداوند آن را تا روز 

نزد اوست او را رها كند و چيزي را كه به ها  آن قيامت حرام نموده است. هركس يكي از
68F».ايد از ايشان پس نگيريد آنان داده

1 
هنوز هم بر اين باورند كه نكاح موقت مشروعيت دارد و در مورد ح�ل  اما اماميه

نمايند و  بودن آن به روايتي از ابن عباس و جمعي ديگر از صحابه و تابعين استدلل مي

_____________________________ 
 درواه مسلم و احم -1
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ها مانند غزوه خيبر، حنين،  در برخي از غزوه صكنند كه رسول خدا چنين استدلل مي هم
اذن داده است. اما اهل سنت در پاسخ به اين كار، سال اوطاس و سال فتح مكه به انجام 

گردد و ابن  گويند كه اين موضوع به پيش از تحريم نكاح موقت برمي اين استدلل مي
نمايند بعدها هم  عباس اجازه آن را تنها به كساني داده است كه شديداً به آن نياز پيدا مي

 از اين رأي خود برگشت.

 مشخص بودن زوجين -6
امام شافعي و امام احمد بن حنبل عقد صحيح مشروط به معين و مشخص در مذهب 

بودن دقيق عروس و داماد است. زيرا هدف از نكاح آغاز زندگي مشترك دو انسان است 
 باطل است.ها  آن اشخاص معيني باشند و بدون تعيين دقيق عقدها  آن و طبيعي است كه

 اند ا در نظر گرفتهعلماي مالكي براي صحت عقد سه شرط ديگر ر -6-9
بستري  اگر در هنگام عقد مشخص نشود، لزم است قبل از هم  ه:تعيين مهري -الف

شود. بر اين اساس  صورت مهرالمثَل براي زن ثابت مي مقدار آن معلوم شود، و در غير اين
ا ه آن نظر پيدا نمايند. عقد و ازدواج زن و مرد در مورد در كار نبودن مهريه اتفاق چنانچه

نامند و چنين عقدي پيش از  مي» زواج التفويض«جايز نيست و به اصط�ح فقها آن را 
 ارتباط زناشويي بايستي باطل بشود.

با شهود دست به يكي كنند و ها  آن زن يا مرد يا هر دوي چنانچه د:اع�ن عق -ب
نكاح و ازدواج را از مردم يا گروهي خاص پنهان دارند، عقدشان باطل است و در 

 نامند. مي» نكاح السرّ«اصط�ح فقها آن را 
دچار بيماري سختي شده باشد و ها  آن يكي از چنانچه ي:س�مت جسمي و روح -ج

  بستري هم باشد ـ انتظار مرگ او برود، اگر عقدي هم جاري بشود ـ هرچند پس از هم
 شود. شان باطل و كان لم يكن مي ب�فاصله پس از مرگ نكاح
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 وجود ولي -10
ثريت قريب به اتفاق ائمه مذاهب و فقها ـ به جز حنفيه ـ بر اين باورند كه نكاح و اك

 د:فرماي عقد بدون حضور ولي باطل است. زيرا خداوند متعال مي

ُه�ّ ﴿ ََ ح ََ َۡ
َ
َ �َ ۡۡ ن يَنِك

َ
َُوُهّ� َ ُِ ََۡع  .]٢٣٢ة: البقر[ ﴾فََ� 

 ». لوگيري نكنيدبا شوهران (قبلي) خود (يا اشخاص ديگر) جها  آن از ازدواج«
 : فرموده است صچنين روايت شده كه رسول خدا هم

69F».عقد و نكاح بدون ولي معني ندارد«

1 

 شروط عملي شدن ازدواج
شروطي هستند كه در دو طرف عقد بايستي وجود داشته باشند، تا پيامدهاي نكاح در 

 مورد آن عملي بشود.
داراي حق وليت شرعي » ولي«براي تحقق اثرات و عملي شدن ازدواج لزم است كه 

ه ولي زن يا جزو اقوام درجه اول پدري يا ك شود ليت شرعي او زماني ثابت ميباشد و و
ها  آن صورت صحت نكاح مشروط به اجازه و رضايت باشد، در غير اينها  آن وكيل

 خواهد بود.
غيربالغ عاقل و بالغ باشد. اما اگر غيرعاقل و  ي:ولي بايستي داراي اهليت كامل يعن

باطل است. اما اگر دختر يا پسر اهل عقد و ها  آن نظر دارند كه عقد  باشد، علما اتفاق
برخي بر اين باورند كه   تمييز نباشند، يا از عقل و تجربه ناقصي برخوردار باشند ـ

باطل ها  آن گويند، نكاح نكاحشان موكول به رضايت ولي است. اما شافعيه و حنابله مي
 است.

به حسب درجه و مراتب وليت صاحب حق و اختيارند،  د:چنان كه گفته ش ولي هم
عقد نكاح صحيح است و   ـ پس از جلب رضايت دختر ـ  اگر ولي حضور داشته باشد،

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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حضور نداشته » ولي«نياز به رضايت هيچ يك از ديگر خويشاوندان او ندارد. اما اگر 
 است.به جز در رأي حنفيه ـ باطل   باشد، عقد نكاح ـ

تواند براي قبول عقد نكاح كسي را وكيل خود بنمايد، به شرطي كه وكيل  مرد هم مي
هم عاقل و بالغ باشد. و در رأي اكثريت مذاهب اگر وكيل اهليت لزم را نداشته باشد، 

 نكاح باطل است.

 شروط ضرورت يافتن نكاح
شدن و  در دو طرف عقد براي الزاميها  آن اين شروط شروطي هستند كه وجود

 :بل فسخ نيست. آن شروط عبارتند ازپيامدهاي نكاح ضروري است و ديگر قا
شأن بودن) و تناسب لزم را با هم داشته باشند و هر  زن و مرد بايد شايستگي (هم -1

در شأن هم نبودند و تناسب لزم را با هم نداشتند  چنانچهدو عاقل و بالغ باشند و 
 شود. مي شان فسخ از نظر علماي حنفيه نكاح

جذام، پيسي، ناتواني جنسي ـ   جنون،  د:هايي مانن به بيماريها  آن هر يك از -2
كه طرف مقابل  هاي فكري و فساد عقيده و اخ�ق ـ مبت� نباشند. مگر اين بيماري

قبل از اجراي عقد در جريان آن قرار گيرد و خود به آن رضايت داشته باشد. اگر 
گونه بيماري همسرش قرار نگرفته باشد، به او  آن در جريان قب�ً ها  آن يكي از

 شود كه زندگي با او را ادامه دهد يا نكاحش را فسخ نمايد. اختيار داده مي

ديگري را فريب بدهد و به دروغ خود را داراي مال يا مقام ها  آن يكي از چنانچه -3
يا مدرك تحصيلي جلوه بدهد و سپس خ�ف آن ثابت شود، طرف ديگر (زن يا 

 نمايد. وهر) حق و اختيار فسخ نكاح را پيدا ميش

دهد، عقد او  زن عاقل و بالغي خود را شوهر مي چنانچهاز نظر علماي حنفيه  -4
بايستي شامل مهرالمثل باشد. اما اگر آن زن خود را به كمتر از مهرالمثل شوهر 

 د.دهد. و ولي او به آن مقدار راضي نباشد، ولي حق دارد نكاح او را باطل نماي
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شود،  كسي كه ولي پسر يا دختر مجنون و يا بدون تمييز براي عقد نكاح مي -5
مانند برادر و يكي از خويشاوندان  چنانچهبايستي پدر يا پسر و يا جد او باشد. اما 

كه هايي  آن شود و به خاطر مصلحت نكاح منعقد نميبشوند، ها  آن عمو ولي
 گردد. مي اهليت و شرايط ازدواج را ندارند، نكاح باطل

 شأن بودن) و تناسب شايستگي (هم
مشترك دچار اخت�ف و ناهنجاري نشوند، در كه زن و مرد در زندگي  به خاطر آن

» ديانت و س�مت«گويند در  اي از امور بايستي با هم تناسب داشته باشند. مالكيه مي پاره
تر و پسر يا زن و مردي بايستي با هم متناسب باشند. اما اكثريت علما بر اين باورند كه دخ

نمايند بايستي در موارد زير با هم كفائت و تناسب داشته كه قرار است با هم ازدواج 
باشند. در دين و اخ�ق و پاكي و پرهيزكاري، نسب و خانواده، حرفه و شغل و تحصيل 

 و ثروت و مقام.
، اما از نظر مذاهب چهارگانه وجود كفائت و تناسب جزو ملزومات ازدواج هستند

روند. و دليل ضرورت وجود كفائت  عدم كفائت مانع صحت ازدواج به شمار نمي
برخي از مردم عرب با « ه:ك ديث ابن عمرتند؛ از جمله اين حاحاديث ضعيفي هس
گر و بردگان هم به همين ياي ديگر و مردي با مرد د اي با قبيله برخي ديگر و قبيله

70F».شأن هستند صورت با هم هم

1 
و تناسب به عرف رايج و  شأن بودن) اين است كه دليل مراعات شايستگي (همواقعيت 

گردد. زيرا آدم باشرافت و با كرامت حاضر به  هماهنگي ميان مصالح مرد و زن برمي
شخصيت نيست. لزم به يادآوري است كه موضوع كفايت و  زندگي با آدم پست و بي

رار گيرد، نه در ارتباط با زن. زيرا در اين تناسب بايستي در ارتباط با مرد مورد م�حظه ق
صورت عقد نكاح به خاطر درخواست اولياء و پيشگيري از عيب و عار دچار فسخ 

_____________________________ 
 اخرجه الحاكم -1
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شود. هرگاه زني با كسي كه در شأن او نيست، ازدواج نمايد عقد او صحيح است و  مي
كه به  آناولياي او حق دارند به او اعتراض كنند و تقاضاي فسخ عقد را بنمايند، مگر 

 نظر نمايند. شان صرف اختيار خود از اين حق
رأي برتر از نظر حنفيه اين است كه نكاح انسان طبيعي و سالم با كسي كه در شأن او 

 هاي مختلف فردي و اجتماعي ـ جايز نيست. نيست، به خاطر امكان بروز ناهنجاري

 مستحبات ازدواج
 د:در مورد ازدواج، موارد زير مستحبن

ر به هنگام خواستگاري مطالبي را بگويد كه شامل حمد و سپاس خواستگا -1
ن به تقوا و  اي باشد كه در آ و آيه صخداوند و شهادتين و صلوات بر رسول خدا

 تر خطبه مناسبي ذكر شد). پرهيزكاري و موضوع ازدواج ارتباط داشته باشد. (پيش
رايت  بوهريرهگفتن دعاي خير براي سعادت و خوشبختي عروس و داماد؛ زيرا ا -2

 د:فرمو خطاب به او مي صكرد، رسول خدا هرگاه كسي ازدواج مي ه:نموده ك

71F».ي  ع  ل  و م ي  ع يك و م ع  ينكما  ف خ�«

١ 
 ».بهتر آن است نزديكان و دوستان و همسايگان به عروس و داماد تبريك بگويند«
نجام گيرد. زيرا روز جمعه يا شب آن اظهر  از مستحب است كه عقد نكاح در بعد -3

 روز جمعه روز گرامي و مباركي است.

از دف و اجزاي شعر و سرور و اع�ن عروسي و خبردار شدن مردم و استفاده  -4
مراسم عروسي را علني « ه:سخنراني در آن مستحب است. زيرا روايت شده ك

 ».برگزار كنيد و در آن از دف استفاده نماييد

به خاطر اطمينان خاطر طرفين و   م عقد ـمستحب است كه مقدار مهريه به هنگا -5
 معين شود.جلوگيري از اخت�ف ـ 

_____________________________ 
 رواه ابوداود -1



 فقه خانواده در جهان معاصر    114

 

اي هم باشد،  تهيه و تدارك پذيرايي از مدعوين هرچند به وسيله غذاهاي ساده -6
مستحب و مورد تأكيد است. زيرا غذايي است كه در مراسمي سرور و شادماني 

 ها واجب نيست. شود، اما مانند ديگر مراسم مصرف مي
و علماي مذهب » األم«ي از ائمه (يك قول از امام مالك و امام شافعي در كتاب برخ

اگر «خطاب به عبدالرحمن بن عوف كه  صظاهري) به استناد به اين فرموده رسول خدا
شمارند.  آن را واجب مي ».اي غذاي عروس را تهيه كن تنها يك گوسفند را هم ذبح كرده

 براي وجوب است. صگويند ظاهر دستور رسول خدا و مي
و از مستحب اند از نظر امام ابوحنفيه،  شركت در عروسي براي كساني كه دعوت شده

كه شخص دعوت شده براي نرفتن خود دلئلي  نظر اكثريت فقها واجب است ـ مگر آن
و يا به دليل وجود كارهاي خ�ف شرعي كه در سردي و گرمي هوا و كار ضروري  د:مانن

هر كسي به « ه:ي دهد، عذري داشته باشد. زيرا روايت شده كرو ها معمولً عروسي
را نافرماني نموده  صعروسي دعوت شود و از رفتن خودداري نمايد، رسول خدا

72F».است

هرگاه به عروسي دعوت شديد در آن عروسي « د:فرماي و روايت ديگري كه مي 1
73F».شركت نماييد

2 
 د:در شب زفاف مستحب است كه زوج اين دعا را بخوان -7

 »يف و ارزقهم مني و ارزقني منهم یو بارك الهل یاهل یاللهم بارك ف«

ام را مبارك گردان و مرا براي آنان مايه خير و بركت بگردان و مرا  پروردگارا خانواده«
 ».وسيله روزي آنان بنما و مرا هم به خاطر آنان روزي بده

زني ازدواج كرديد و  هرگاه با« ت:فرموده اس صرسول خدا ه:ابوداود روايت نموده ك
شان را نصيبم  خواهم خير و منافع خداوندا از تو مي د:خادمي را استخدام نموديد، بگويي

_____________________________ 
 اخرجه مسلم عن ابي هريره -1

 اخرجه مسلم و احمد -2
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شان مصون بداري. و هرگاه مركبي را خريديد، همين را  بگرداني و مرا از شر و زيان
 ».بگوييد

 آثار و پيامدهاي ازدواج :مبحث چهارم
 :عبارتند ازها  آن ترين است كه مهماي بسياري ه ازدواج و تشكيل خانواده داراي پيام

 د:طبيعي و از راه مشروع ماننجويي هر يك از آنان با ديگري به صورت  حق كام -1
 فصل سوم خواهد آمد.» زينت«بستري كه تفصيل آن در مبحث  معاشرت و هم

دفاع از هاي لباس و مسكن و غذا و  هزينه  د:هايي مانن پس از ازدواج مسئوليت -2
اطاعت (در امور  د:هايي مانن شود. و مسئوليت و ناموس متوجه مرد مي حيثيت

مشروع و معقول) و اجازه خواستن براي بيرون رفتن از منزل، حفظ اسرار 
ا و حقوق مشترك  مسئوليت شود. البته خانوادگي و اموال و آبرو متوجه زن مي

 رفت.ديگري دارند كه در فصل سوم به تفصيل مورد بحث قرار خواهند گ

برخورداري از حق تولد فرزند بنا بر اتفاق زن و شوهر، و حق نسبت داده شدن  -3
و مسئوليت شير دادن و تربيت و هزينه و مخارج كودكان و ديگر ها  آن فرزند به

 مسايلي كه در فصل دوم مورد بحث قرار خواهند گرفت.

عقد و  مهريه مقدار مالي است كه پس از ه:حق مشروع زن در ارتباط با مهري -4
و حكمت و هدف از آن جلب توجه آنان به گيرد  روابط زناشويي به زن تعلق مي

جايگاه و اهميت پيوند زناشويي و احترام و بزرگداشت مقام زن و اظهار حسن 
نيت مرد براي حسن معاشرت با همسر و بر دوامي زندگي مشترك است. در زبان 

مهر، صداق، نحله، اجر، فريضه، حباء، : «دارد كه عبارتند ازده نام  دنعبري مهريه دا
 ».عقر، ع�ئق، طول و نكاح

حكم شرعي مهريه اين است كه، پس از عقد ازدواج و روابط زناشويي بر مرد واجب 
نه بر زن. برخ�ف سيستم خانوادگي غربي كه زن بايد مبالغي را به شوهرش  شود، مي

كند. اول،  استحقاق مهريه را پيدا مي به دو طريق زن د:چنان كه گفته ش پرداخت كند. هم
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عقد نكاح صحيح. دوم، روابط زناشويي حقيقي كه حتي پس از مرگ شوهر و يا ط�ق 
 داده شدن حق مطالبه آن را دارد.

ست كه دليل قرآن مهريه براساس دليلي از قرآن و سنت و اجماع واجب گرديده ا
 :آن عبارتند از

﴿ ْ ح  �َّنَِسآءَ  َََءاتُوا �َ َُ  .]4النساء: [ ﴾تِِهّ� ِ�ََۡةٗ ََ

اي خدايي) به آنان  اي پاك و صادقانه (و فريضه هاي زنان را به عنوان هديه مهريه«
 ». بپردازيد

ََُه�ّ  اتُوُه�ّ  َٔ ِمۡنُهّ� َ�  ۦبِهِ  �ۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ و َُ
ُ
َ  ۚ ٗة َِ  .]24النساء: [ ﴾فََِ�

را (بدون كم و ها  آن تيد، بايد كه مهريهپس اگر با زني ازدواج كرديد و از او كام گرف«
 ».كاست) بپردازيد و اين يكي از واجبات الهي است

ََُهّ�ۚ ﴿ و َُ
ُ
َُۡتُموُهّ� َ ََآ َءاتَ وُهّ� ِِ ُۡ ن تَنِك

َ
َناَح َعََۡيُ�ۡم َ َُ  �َ  ].١٠ة: املمتحن[ ﴾ََ

ها  آن همهري چنانچهگناهي بر شما نخواهد بود كه آن زنان را به نكاح خود درآوريد، «
 ». را بپردازيد

اگر تنها يك انگشتر آهن هم « ت:آمده اس صهاي رسول خدا و در سنت و فرموده
74F».بود، آن را مهريه قرار بدهيد

نكاحي را بدون مهريه انجام  صگاه رسول خدا و هيچ 1
 نداده است.

 د:چنان كه گفته ش مستحب است كه به هنگام عقد مقدار مهريه مشخص شود، زيرا هم
نكاحي را بدون مهريه انجام نداده و تعيين مقدار مهريه از اخت�ف و  صل خدارسو

 نمايد. خصومت جلوگيري مي
نظر  علماي گذشته و معاصر بر مشروعيت و وجوب مهريه اتفاقاز طرف ديگر اجماع 

 دارند.

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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آيد و بدون تعيين مقدار آن نكاح منعقد  مهريه ركن و شرط عقد نكاح به شمار نمي
بلكه مهريه يكي از آثار و پيامدهاي عقد و ازدواج است و ناآگاهي و زيان اندك شود.  مي

گيرد. به شرطي كه احتمال برطرف شدن آن وجود  پوشي قرار مي  نسبت به آن مورد چشم
 د:فرماي داشته باشد. زيرا خداوند متعال مي

َّۡقتُُم  ّ� ﴿ َناَح َعََۡيُ�ۡم ِِن َط ّنَِسآءَ َُ ََمَ  �َ ةٗ َما لَۡم  َِ َُِضواْ لَُهّ� فََِ� ۡۡ ََ  َۡ
َ
 ﴾ّسوُهّ� َ

 .]٢٣٦ة:البقر[

اگر زنان را قبل از آميزش و تعيين مهر (به عللي) ط�ق داديد، گناهي بر شما نيست «
 ». نياز سازيد ) بيمناسباي  و آنان را (با هديه

 د:شو و اين حكم شامل مواردي هم كه اسمي از مهريه برده نشده باشد مي

 هريهحداقل م
 د:در مورد مهريه، علما داراي سه رأي هستن

 د:گوي حنفيه بر اين باورند كه حداقل مهر بايد هشت درهم باشد. زيرا حديثي مي
 ».مهريه كمتر از هشت درهم معني ندارد« 

گويند كه حداقل مهر يك چهارم دينار يا سه درهم نقره خالص يا به  مالكيه نيز مي
 ت.ميزان آن كال و اجناس اس

براي مهريه حد و ميزان مشخصي وجود ندارد كم و زياد  د:گوين شافعيه و حنابله مي
اگر يك انگشتر آهني هم بوده « د:فرماي آن نقشي در اصل وجود آن ندارد. زيرا حديثي مي

 ».اي را معين كنيد مهريه

 مهريه معلوم و مهريه نامعلوم
و يكي پنهان عقد نمايد؛ اكثريت مردي زني را براساس دو مهريه، يكي آشكار  چنانچه

اي كه در هنگام عقد مورد  فقها ـ به جز حنابله ـ رأيشان بر اين است كه همان مهريه
مهريه در رابطه با عقد است كه واجب گيرد؛ زيرا  توافق علني قرار گرفته به زن تعلق مي
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د. و شو گردد و هر مقداري كه در عقد مورد توافق قرار گرفته همان واجب مي مي
آيد و چيزي از آن به زن  چه كه مخفي بوده جزو عقد به شمار نمي چنين اظهار آن هم

 گيرد. تعلق نمي
گيرد، هرچند  اي كه آشكار و علني است به زن تعلق مي مهريه د:اما حنابله بر اين باورن

 عقد براساس مهريه سرّي جاري شده باشد. زيرا هرگاه عقدي علني پس از عقدي سرّي
ده باشد و وگرفت؛ در واقع مثل آن است كه مبلغ ديگري را به مهريه سرّي اضافه نم انجام

 گيرد. شود و به زن تعلق مي هرچه را كه از آن اضافه بود، حساب مي

 انواع عقدهاي باطل و صحيح
شان  گيرند كه آگاهي از حكم شرعي ها انجام مي اي از عقد و نكاح در عصر حاضر پاره

 :عبارتند ازها  آن ترين است و مهم مطلوب

 عقد موقت -1
آن است كه زني به مدت  تر نيز به آن اشاره شد ـ  چنان كه پيش ازدواج موقت ـ هم

چند روز، چند ماه و يا چند سال به نكاح مردي دربيايد. اين نوع از نكاح باطل و 
گونه نكاح هدف اصلي همان تمتع است. و در عقود و  ست. زيرا در اينانامشروع 

و از طرف ديگر عقد ازدواج مشروع همان عقد دائمي  هاست آن قراردادها م�ك مفهوم
 است.

 نكاح متعه -2
خواهم براي ف�ن مدت با تو معاشرت  مي د:آن است كه مردي خطاب به خانمي بگوي

تر نيز گفته شد اجماع ـ به  چنان كه پيش نمايم و زن هم موافقت خود را اع�ن نمايد. هم
اماميه ـ بر حرام بودن آن است، زيرا دوام و ماندگاري اساس مشروعيت  يعهش استثناي

 ازدواج است.
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 نكاح تحليل -3
يا نكاح محلل نكاحي است كه هدف از آن ح�ل گرديدن نكاح مجدد زني كه ط�ق 
ث�ثه او واقع شده، براي شوهري است كه او را ط�ق داده است. اين نوع از نكاح از نظر 

 د:ان فرموده صبه اتفاق علما حرام و باطل است. زيرا رسول خدا اكثريت قريب
گيرد مورد  خداوند، انجام دهنده نكاح تحليل و كسي را كه تحليل براي او انجام مي«

75F».لعن قرار دهد

1 
اما از نظر شافعيه تنها زماني نكاح محلل حرام است كه در متن عقد هدف از آن گفته 

اجع به آن چيزي گفته نشود و دو طرف به صورت پنهاني در شود. اما اگر در اثناي عقد ر
مورد آن توافق كرده باشند، ظاهر عقد صحيح است، اما چون نيت نامشروع و ناپاكي را 

 را مورد محاسبه قرار دهد.ها  آن گردد كه به خداوند واگذار ميها  آن اند، نيت پنهان داشته

 خواستگاري بر روي خواستگاري ديگران -4
گويند اگر كسي دختري را كه توسط ديگري خواستگاري شده و جواب  يه ميمالك

مثبت دريافت كرده، خواستگاري و عقد نمايد، پيش از معاشرت با او بايد او را يك 
ط�ق بائن بدهد. اما اكثريت فقها نظرشان بر اين است كه چنين ازدواجي صحيح است. 

به خاطر آن گردد و لزم است كه  برمي زيرا اشكال آن به چيزي خارج از چهارچوب عقد
 چون وضو گرفتن با آب غصبي است. عقد باطل شمرده شود. در واقع هم

 نكاح شغار -5
نكاح شغار آن است كه ولّي دختري او را به شرطي به نكاح ديگري درآورد كه او هم 

له به صورتي خواهر و يا دختر خود را راضي به ازدواج با او بنمايد و اين مبادله يا معام
اي معين نشود، اين نوع نكاح به اتفاق علما  مهريه جداگانهها  آن باشد كه براي هر يك از

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و ابن ماجه والترمذي -1
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اگر  د:گوين اما حنفيه مياز نكاح شغار نهي فرموده است.  صباطل است. زيرا رسول خدا
شان صحيح است. و  نكاحمعين شود اي  مهريه جداگانهها  آن پس از عقد براي هر يك از

 نمايند. را بر كراهت تحريمي حمل مي آن نهي

 نكاح پنهاني -6
نكاح و ازدواج پنهاني آن است كه زن و مرد و ولّي و دو نفر شاهد  د:گوين مالكيه مي

اي ديگر پنهان نگاه دارند. مالكيه  او يا عده(الو) توافق نمايند كه موضوع نكاح را از زن 
باشند بايد به وسيله يك ط�ق بائن گويند چنين نكاحي اگر با هم معاشرت نموده  مي

با هم  چنانچهباطل شود. و مثل باطل دانستن نكاح بدون وجود شاهدين است. و 
را ببينند و ها  آن داشته باشند و به آن اقرار كنند، يا چهار نفر عمل بستري ممعاشرت و ه

از حكم آن ا ه آن شوند. و ناآگاهي مجازات ميها  آن بدهند، همانند زناكار هردوي شهادت
 شود. به عنوان عذر از ايشان پذيرفته نمي

76F

1 

 ازدواج مدني -7
ازدواج مدني به روش غربي اين است كه زن و مردي به پاسگاه پليس مراجعه نموده 

بدون حضور ولي و شاهدين و بدون ايجاب و قبول ها  آن و روابط خود را در دفتر
باطل و نامشروع است. زيرا هدف از آن گونه نكاح قطعاً  كنند. اين صريح، يادداشت مي

هاي همسري نيست، بلكه تنها كامجويي و  زندگي مشترك و بر دوش گرفتن مسئوليت
شود كه دختر  چنين باعث آن مي بس. و همبندوباري در مورد آن مطرح است و  ترويج بي

و باطل كه چنين ازدواجي حرام  مسلماني با مردي نامسلمان ازدواج نمايد. و در عين اين
وجه خود را به احكام نكاح پايبند  ها به هيچ گونه نكاح است. از طرف ديگر مرد در اين

پردازد. و چنين كاري در واقع خطري است كه  شمارد و مخارج زندگي زن را نمي نمي

_____________________________ 
 236ص  2ج  الشرح الكبير معل الدسوقي : -1
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ت و حقوق زن و مرد هر دو را در ارتباط با نسب و عده و ... مورد تهديد محرمت و كرا
 دهد.  قرار مي
هاي سياسي در پي آنند كه براي آن  بله با چنين پديده شومي كه برخي از گروهمقا

اي بسيار خطرناك  قانوني را به تصويب برسانند، بسيار ضروري است. زيرا اين كار زمينه
ها و زندگي موقت و مشترك كساني كه از  را براي ترويج فساد و به هم ريختن خانواده

 نمايد. فراهم مي نظر ديني با هم اخت�ف دارند،

 ازدواج عرفي -8
نكاح عرفي نكاحي است كه عقد آن توسط دو شاهد و ايجاب و قبول در آن به 

شود، اما در  صورتي كه صيغه عقد توسط يك نفر روحاني يا عالم ديني ديگر خوانده مي
 گونه عقد، و نكاح ثبت احوال ثبت نشده باشد. ايندفاتر رسمي ازدواج و ط�ق يا ادارات 

و ط�ق مترتب بر آن صحيح است و تمام پيامدها و احكام شرعي عقد نكاح نيز بر آن 
زيرا صحت عقد ازدواج، مشروط به ثبت آن در دفاتر رسمي نيست، اما شود؛  جاري مي

ها  آن در جهان معاصر به خاطر حفظ حقوق زن و شوهر و اثبات رسمي تعلق فرزندان به
دار آن، لزم است كه ازدواج و عقد در دفاتر رسمي به و نيز معلوم بودن حق مهريه و مق

 ثبت برسد.

 ازدواج مسيار -9
در كشورهاي خليج به طور محدود روي داده، براساس   اين نوع از ازدواج كه اخيراً

شود و در آن ايجاب و قبول، ولي و شاهد  مراعات اصول و اركان عقد و نكاح اجرا مي
نمايد كه از حقوق نفقه و حق خود در مورد تقسيم  مي حضور دارند. اما زن در آن تعهد

نظر نمايد. اين نكاح شرعاً جايز است اما مقاصد و   صرف هرشوشزمان ميان او و 
 يابد. اهداف اساسي ازدواج از قبيل آرامش و معاشرت و تربيت اولد در آن تحقق نمي
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 خصوصي اعضاي خانوادهحقوق عمومي و 

نهاد خانواده از نظر اس�م در زندگي انسان و در تاريخ و آينده زندگي خانوادگي 
اي است. خانواده براي محافظت از نوع انسان و  داراي ابعاد اجتماعي بسيار گسترده

و ادامه نسل بشري  آيد ماندگاري و رشد كمي و كيفي او، محوري اساسي به شمار مي
باشد؛ زيرا اراده خداوند بر اين  ف اساسي خداوند در آفرينش و وجود مياز اهدا ييك

اين   در مسير رشد و تمدن قرار دهد،تعلق گرفته كه نظام هستي را آباد نمايد و آن را 
اراده خداوند تنها از طريق انسان و ادامه نسل او به وسيله پاگذاشتن به صحنه وجود در 

اي اساسي براي  نمايد و در واقع خانواده هسته ا ميكانون خانواده است كه تحقق پيد
 رود. جامعه و رشد آن به شمار مي

هاي اجتماعي خاص يا در  گاهي نقش خانواده در گسترش تاريخ و زمان و در عرصه
اي منقرض شود  آيد كه خانواده يابد. و بسيار كم پيش مي عرصه سياسي عام گسترش مي

غيرمترقبه، يا رفتار و سلوك نادرست خويش يا بيماري حوادث  د:و تنها در مواردي مانن
 اي از ميان برود. و وبايي واگير است كه ممكن است نسل خانواده

محبت، تعاون،  د:اخ�قي ارزشمندي مانن هاي ايي كه ويژگي خوشا به سعادت خانواده
ند و نماي بخشندگي، احسان، خيرخواهي و پرهيزكاري را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

گردند و در مقابل خداوند و مردم،  از اين طريق براي خود و جامعه مايه خير و بركت مي
 شوند. سربلند و گرامي مي

اي گرم شود و هر ازدواج و نكاحي زمينه  تنها از طريق ازدواج است كه كانون خانواده
ه شامل نمايد، ك ها و تعهدات متقابلي فراهم مي را براي مطرح شدن حقوق و مسئوليت

شود  احترام به موارد مورد اتفاق در عقد ازدواج، حفظ منزلت و كرامت كانون خانواده مي
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و مزرعه خانواده به وسيله باران محبت و اطمينان متقابل وفاي به عهد و دلسوزي طرفين، 
 ه:دهند ك گردد و اين آيه قرآن را مدام م�ك روابط خويش قرار مي شاداب و شكوفا مي

﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  َهآَ َّ �  ِ فُواْ ب َۡ

َ
 .]١ة: املائد[ ﴾ٱَُۡعُقودِ َءاَمُنٓواْ َ

 ». هاي خود وفادار بمانيد ايد به تعهدات و پيمان اي كساني كه ايمان آورده«
اهميت و  يعني تعهد و پيماني بسيار با» ميثاق غليظ«خداوند از عقد ازدواج به نام 

را واجب گردانيده است و در واقع ها  آن هاي مورد احترام ياد فرموده و التزام به مسئوليت
هاي خاص و مشتركي را براي مرد و زن در پي  اين پيمان دو طرفه حقوق و مسئوليت

هاي جديدي را فراراه والدين و فرزندان  دارد و پس از تولد فرزندان حقوق و مسئوليت
ها  آن زندان بهدهد كه براساس عاطفه پدري و مادري و منزلت نسب و تعلق فر  قرار مي

كه هدف آن كسب سعادت عمومي و استقرار و امنيت اجتماعي است و ابزار  قرار دارند،
باشد و بدين ترتيب آرامش و بهروزي و استقرار كانون خانواده را فرا  آن احترام متقابل مي

 شود. گر مي گيرد و هيبت آن در نظر همه مردم جلوه مي
عدالتي كه  قرار دارد.» عدالت«نواده براساس هاي اعضاي خا اين حقوق و مسئوليت

هاي اجتماعي بايستي براساس آن استوار گردند. و تبلور خيرخواهي و تحقق  همه نظام
محبت و همكاري و صلح و آرامش و پايبندي به صفا و صميميت و گسترش عشق و 
 پاكي و عفت در كردار و گفتار بشوند.

 د:فرماي همسري را يادآور گرديده و ميبه همين دليل است كه قرآن كريم حقوق 

لَُهّ� ِمۡثُل ﴿ ِيََ َّ �  ِ َِف َعََۡيِهّ� ب َُ  .]٢٢٨ة: البقر[ ﴾ٱلَۡمۡع

 ». هايي كه دارند، از حقوقي هم برخوردارند زنان همانند مسئوليت«
 د:فرماي و در مورد حقوق والدين مي

﴿ ِ َ يۡ�ِ ََ حِ�َ �ََۡ َ�حٗنا ٱ ِۡ  .]151األنعام: [ ﴾ِِ

 ». و مادر به نيكي رفتار كنيدبا پدر «
 د:فرماي و در ارتباط با حقوق فرزندان مي
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َُُه�ّ  ۥَ�ُ  �لَۡمۡولُودِ َََ�َ ﴿ �ِۡسَو ََ َُۡ�ُهّ�   .]٢٣٣ة: البقر[ ﴾َِ

 ». بركسي كه فرزند به او تعلق دارد، هزينه زندگي و لباس واجب است«
 د:فرماي چنين مي هم

ُٖۢ بَِوَ�ِ ﴿ حِ�َ ََ  َّ ر َِ َ�  َهاَ� تُ ۡولُود  ّ�ُ  ََ  .]٢٣٣ة: البقر[ ﴾بَِوَ�ِه ۥَُ

 »نبايد مادرى به خاطر فرزندش زيان بيند، و نه پدرى براى فرزندش دچار ضرر شود«
آن به وسيله دهد، جز از طريق  معه را تشكيل ميجا كه خانواده محور و هسته جا از آن

رارش وجود ندارد. تنها از اين اداي اين حقوق و خيرخواهي منظم، امكان ادامه و استم
 هاي آن را فراخواهد گرفت. مسير است كه سعادت و آرامش همه عرصه

 ها انواع حقوق و مسئوليت
 :كنند عبارتند از ارتباط پيدا مي هايي كه با خانه و خانواده حقوق و مسئوليت

 حقوق شوهر :يكم
 حقوق همسر :دوم
 حقوق مشترك ميان زن و شوهر :سوم

 وق فرزندانحق :چهارم
 حقوق والدين بر فرزندان :پنجم
 حقوق اطفال و سالمندان :ششم
 حقوق خويشاوندان :هفتم
 حقوق همسايگان :هشتم

 حقوق دوستان :نهم
 حقوق جامعه اس�مي :دهم
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 حقوق شوهر :اول
تأمين  د:در ارتباط با خانواده مانن اي اخ�قي و مادي خوده مردي كه به همه مسئوليت

گانه است كه  نمايد، داراي حقوق ده خوراك، لباس و مسكن عمل مي هزينه و مخارج
 :عبارتند از

 اطاعت مشروع -1
مرد سرپرست و صاحب خانه است و مسئوليت اداره و رهبري حكيمانه خانواده را 
برعهده دارد. در جهت حفظ عزت، كرامت، سعادت خانواده و تحقق اهداف آن 

ها، فساد و تباهي  ها، گرفتاري ون آن را در مقابل سختينمايد و كان ريزي و ت�ش مي برنامه
بخشد.  دهد و سايه امنيت، آرامش و استقرار را بر آن گسترش مي مورد حمايت قرار مي

اي به جز در پرتو اطاعت، التزام و نظم تحقق  اما اين مصالح و اهداف در هيچ جامعه
و مادر است كه زمينه سر و سامان يابد. فرمانبرداري زن از شوهر و فرزندان از پدر  نمي

نمايد و چنين  چنين اداره صحيح آن را فراهم مي يافتن جامعه كوچك خانواده و هم
 گردد. اط�عتي موجب رضايت و خشنودي خداوند مي

 د:فرماي مي صچنين رسول خدا هم
77F».ترين راه به سوي بهشت است رضايت پدر نزديك«

1 
 ت:و فرموده اس

78F».ن قرار داردبهشت زير پاي مادرا«

2 
هرگاه پدر فوت كند يا به دليلي مفقودالثر شود، پسر بزرگ خانواده بايد بار 

 د:فرماي مي صمسئوليت اداره خانواده را بر دوش بگيرد؛ زيرا رسول خدا
79F».تر منزلتش مانند پدر است برادر بزرگ«

1 

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي و احمد و ابن ماجه والحاكم -1

 اخرجه القضاعي و الخطيب -2
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 صااولين حقوق همسري، فرمانبرداري مشروع زن از شوهر است؛ زيرا رسول خد
 د:ان فرموده

80F».اي اطاعت كرد كه موجب نارضايتي خالق بشود از هيچ مخلوقي نبايد به گونه«

2 
 ت:چنين فرموده اس هم

كس را نبايد در كاري كه خداوند به آن خشنود نيست فرمانبرداري كرد. اطاعت  هيچ«
81F».تنها در امور خير و رواست

3 
گردد كه خداوند آن را براي  برمياساس اين فرمانبرداري و اطاعت مشروع به قواميتي 

پدر خانواده در نظر گرفته است كه در واقع به معني رياست، اداره و رهبري است؛ زيرا 
 د:ان خداوند متعال فرموده

لَُهّ� ِمۡثُل ﴿ ِيََ َّ �  ِ َِف� َعََۡيِهّ� ب َُ ََ  ٱلَۡمۡع  ۗ ة  ََ ََ ِِ َعََۡيِهّ� َد ا ََ ِ َن لَِ ََ ُ َّ ِكيٌم  � َِ  ٌِ  ﴾٢َعِِ�
 .]٢٢٨ة: البقر[

نه  گو همان  هايي) است (كه بايد شوهران اداء كنند) و مسئوليت حقوقبراي همسران («
اي شايسته و  است كه (همسران بايد اداء كنند) به گونه بر آنان (حقوق و واجباتي)كه 

هايي است. و خداوند با عزت و  هاي خانوادگي) برتري مردان را بر زنان (در مسئوليت
 ». تحكمت اس

 ت:چنين فرموده اس هم

﴿ ُِ ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح َل  �َّنَِسآءِ قَّ� ِّ ُ بَِما فَ َّ حلِِهمۡ  � ۡمَ�
َ
ُقواْ ِمۡ� َ َۡ �

َ
ََِمآ َ ََ ح َ�ۡعض   ُهۡم َ�َ َِ  ﴾َ�ۡع

 .]34النساء: [

 برباشند) و حق سرپرستي را  هاي بسياري مي مردان (در برابر زنان داراي مسئوليت«
بدين خاطر كه خداوند (به خاطر نظم اجتماع مردان را در برخي صفات بر  دارند.ها  آن

                                                                                                                                                      
 اخرجه الطبراني و البيهقي -1
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زنان برتري بخشيده) و بدين علت كه مردان از دارايي خويش خرج و هزينه را تأمين 
 ». كنند مي

خداوند در آيه اول مسئوليت و منزلت بيشتري را كه همان مسئوليت اداره و سرپرستي 
يا رياست حكيمانه را براي او در » قوامت«آيه دوم حق خانواده است مقرر نموده و در 

كشي و  نظر گرفته است. اما رياستي همراه با احساس مسئوليت و به دور از استبداد و حق
عدالتي و خودخواهي. و اين دو حق همراه با مسئوليت از آن جهت است كه اگر مرد  بي

باشد. براي مثال اگر مرد به يكي از آن دو را از دست داد، از حقوق دومي برخوردار 
چنان  دليلي توانايي تأمين هزينه خانواده را نداشت ازحق سرپرستي و اداره حكيمانه، هم

 د:گرد برخوردار خواهد بود. اين حقوق به دو علت و سبب خاص برمي

 توانايي جسمي :اول
ارت و تراز زنان آفريده است و از طرف ديگر مه تر و با اراده خداوند مرد را قوي

برتري دارد و زنان معمولً از نظر جسمي ضعيف و   در مورد زندگي بر آنها  آن تجارب
 شان بر شوند و جنبه عاطفي گيري و اراده غالباً دچار ترديد و دودلي مي از نظر تصميم

غلبه دارد. و اين مدعا مدعايي غيرواقعي نيست، بلكه از خ�ل چهارسال زندگي ها  آن
 اعي اين موضوع برايم موضوعي تجربه شده و ملموس است.خانوادگي و اجتم

مطلوب به عق�نيت، دورانديشي، حكمت و كه صدور فرمان  ترديدي در اين نيست
تري احتياج دارد. و در اين عرصه عق�نيت بر مسائل عاطفي برتري  بررسي همه جانبه

برگي وجود داشته تجربه و خاي بسياري از  توشهدارد، به ويژه اگر در كنار عق�نيت 
 شان و عشق به فرزندان، غالباً ها با توجه به آفرينش ويژه جسمي و عاطفي باشد. اما خانم

شوند و به همين  هاي جزئي و موقتي متوسل مي حل براي حل مشك�ت خانوادگي به راه 
هاي مهم  گيري نمايد كه بار مسئوليت تصميم مرد و خانواده ايجاب ميخاطر مصلحت زن، 

 حمل عواقب آن بر دوش مرد گذاشته شود.و ت
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نوعي مسئوليت و تكليف است، نه رياست و فضيلت ويژه و  اساساً» قوامت«در واقع 
 د:فرماي مي صرود. زيرا رسول خدا در ذات خود كرامت و منزلتي به شمار نمي

همه شما مسئول هستيد و در مقابل مردم مسئوليت داريد. رهبر نسبت به مردم «
دارد و مرد خانواده نيز در برابر اعضاي آن داراي مسئوليت است و زن در مسئوليت 

82F».خانواده مسئوليت نگهداري از حرمت و ثروت آن را بر دوش دارد

1 
كنيد در اين حديث منزلت مرد خانواده پس از منزلت رهبري  چنان كه م�حظه مي هم

د امور خانواده داراي حكومت قرار گرفته و از طرف ديگر پس از مرد، زن نيز در مور
باشد و بايد نسبت به سر و سامان دادن، مرتب نمودن، تربيت، تهيه مايحتاج،  مسئوليت مي

 محافظت و حفظ س�مت آن، احساس مسئوليت بنمايد.

 مادي  مسئوليت :دوم
هاي ازدواج و تأمين نفقه  پرداخت مهريه و هزينه د:هاي مختلف مادي مانن مسئوليت

اك، لباس، مسكن و ... برعهد مرد قرار دارد و عم�ً مرد خدمتكار اعم از تهيه خور
 باشد و براساس همين خدمتكاري است كه استحقاق رياست همراه با حكمت خانواده مي

 و مشورت را پيدا نموده است.
به همين خاطر هرگاه مرد همه امكانات زندگي را در حد توان و امكان براي همسرش 

كه مرد با علم و آگاهي از  اره صحيح امور خانواده و با توجه به اينفراهم نمايد، براي اد
تواند پس از مشورت با اعضاي  دخل، درآمد و تجارب اقتصادي و اجتماعي بهتر مي

را مراعات كند، زن نيز بايد از او فرمانبرداري كند. اما اگر مرد به ها  آن مصالحخانواده، 
باشد كه همسرش ل نكند، بايد انتظار داشته هاي قوامت و سرپرستي خود عم مسئوليت

مطيع و گوش به فرمان او باشد. اما اگر بدون عذر و دليل از شوهرش اطاعت ننمايدف 
 شود. آيد و حقوق او نسبت به شوهر ساقط مي زني سركش و ناشزه به شمار مي

_____________________________ 
 اخرجه احمد والبخاري و مسلم -1
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سنت است كه مرد در امور زندگي با همسر خويش مشورت نمايد و در اين مورد 
را سرمشق خويش قرار دهد. او مدام با اصحاب و همسران خود مشورت  صخدا رسول

 ه:فرمود؛ زيرا خداوند متعال به او دستور داده بود ك مي

﴿ ِِ َُۡهۡم  َِ َََشاَِ ُۡ
َ
 .]159آل عمران: [ ﴾�ۡ�

 ». در امور با آنان مشورت كن«
 ت:و در مورد صفات اهل ايمان خداوند فرموده اس

َُُهۡم ُشو﴿ ُۡ
َ
َ ََۡنُهمۡ ََ ىح بَ  .]38الشوری: [ ﴾ََ

 ». نمايند امورشان را با مشورت حل و فصل ميها  آن«
دهد كه در راستاي انتظام امور  به صراحت به زنان دستور مي صسنت رسول خدا

شان  خانواده، تحقق مصالح، جلوگيري از مفاسد، تأمين خير و دفع شر و زيان از همسران
 د:رمايف مي صاطاعت نمايند. رسول خدا

اش را بخواند و ماه رمضان را روزه بگيرد و ناموس  هرگاه خانمي نمازهاي روزانه«
83F».رود خويش را حفظ نمايد و از شوهرش اطاعت كند، قطعاً به بهشت مي

1 
 د:فرماي و در حديث ديگر مي

هرگاه مرگ به سراغ زني بيايد و شوهرش از او راضي بوده باشد، وارد بهشت «
84F».شود مي

2 
شان بر  زنان عاقل، انديشمند، با شرافت و با كرامت كه عقل، حكمت و فرهنگ معمولً

شان برتري دارد، در امور مشروع و صحيح و به خاطر  نگري و ناآگاهي سطحي  ناداني،
نمايند و فرزندان  حفظ نظم و اداره خانواده و مصلحت آن از شوهران خود اطاعت مي

 گردند. ايت خداوند و جنت او نائل ميخود را به خوبي تربيت كنند و به رض

_____________________________ 
 اخرجه البزار و احمد و الطبراني -1

 اخرجه الترمذي و ابن ماجه و الحاكم -2
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نمايد خود را در معرض خشم و  زني كه بدون عذر و دليل از شوهرش اطاعت نمي
 د:فرماي مي صدهد. رسول خدا نفرين خداوند قرار مي

هرگاه مردي زن خود را به بسترش فرا بخواند (و زن بدون معذوريت) او را اطاعت «
85F».كنند شود م�ئك او را نفرين مي تا صبح كه ميننمايد و مرد از او خشمگين شود، 

1 

 منزل محوري -2
وجه راضي نيستند كه  اند و به هيچ مردان نسبت به همسران خود اهل غيرت معمولً

ديگران با چشم طمع به آنان نگاه كنند و از همه توان خود براي حمايت او در مقابل 
هاي فراوان اداره منزل و از  ر مسئوليتگيرند و از طرف ديگ بدكاران و بدخواهان بهره مي

تر تربيت و نگهداري فرزندان و اداره اموال منزل و پرداختن به نظافت و پخت و  همه مهم
 نمايد كه زنان به جز در موارد لزم و ضروري منزل را ترك ننمايند. پز و ... ايجاب مي

نمايند،  غربي پيروي مياي ناآگاه كه كوركورانه از فرهنگ  شايد اين سخن به مزاق عده
خوش نيايد و آن را توهين به زنان و زيرپا نهادن كرامت و آزادي زنان به شمار بياورند. 

ها در اشتباه بزرگي قرار  در مورد آزادي و كرامت انسان ه:ها گفت ك گونه آدم بايد به اين
اسارت  گ ازناخ�ق و فرهداريد، زيرا حفظ كرامت و حريت انسان در آزادي انديشه، 

بردگي و تقليد بيگانگان است و پر كردن مجالس و محافل از سخنان پوچ و بيهوده در 
غيرعلمي و رفت و آمدهاي اند و حضور زنان در مجالس  ساز فساد و تباهي  واقع زمينه

شود و در معرض طمع  آلود است كه منزلت و حريتشان زيرپا نهاده مي غيرضروري، زيان
چنان كه گفته شد كارها و  گيرد. از طرف ديگر هم ر ميو تهديد بدخواهان قرا

روز، مشكل از عهده آن  اي زياد است كه گاهي زنان در شبانه هاي منزل به اندازه مسئوليت
 آيند. برمي

 د:فرماي خداوند متعال خطاب به زنان مي

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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نَ ﴿ َۡ قَ َج  ََ ّ�َََ  �َ َۡ ّ�َ ََ  �َ ََ حِهَِّيةِ ِِ ُ�ُيوتُِ�ّ�  ََ َۡ �  
ُ
 .]33األحزاب: [ ﴾ََ� �ۡ�

هاي خود بمانيد (و جز براي كارهاي ضروري از آن خارج  ) در خانهها خانم(اي «
 ». چون جاهليت پيشين (در ميان مردان) ظاهر نگرديد نشويد) و هم
نازل گرديده، اما زنان مسلمان  صهرچند خطاب به همسران رسول خدااين آيه 

را در پيش گيرند و الگوي خويش قرار ها  آن سمديگر در هر عصر و زماني بايد راه و ر
چنين لزم است زنان به مسئوليت خود عمل كنند و بدون اط�ع مرد و بدون  دهند و هم

اي يك بار او به  ضرورت از منزل خارج نشوند. هرچند شوهر حق ندارد از سركشي هفته
صميميت و  پدر و مادر و عيادت آنان جلوگيري نمايد؛ اما به خاطر حفظ صفا و

سر و ساماني منزل، زن بايد با اجازه و اط�ع شوهر از منزل خارج شود.  جلوگيري از بي
كه قطع صله  مرد مانع از سركشي زن به پدر و مادرش بشود، به خاطر آن چنانچهالبته 

 نمايد. باشد و زن را به نافرماني شوهر وادار مي رحم و محبت خويشاوندي است حرام مي
پيش پزشك و ها  آن بردن ها، آن كمك به مداواي پدر و مادر، عيادت از د:نمواردي مان
به غير از او كس ديگري نباشد يا نتواند آن  چنانچهدر بيمارستان ـ ها  آن ماندن در كنار

در اين موارد بهتر است از شوهر رود.  كارها را انجام بدهد ـ جزو ضروريات به شمار مي
تواند اين فرمان همسرش را ناديده  ر اجازه ندهد، زن ميشوه چنانچهاجازه بخواهد و 

 بگيرد و به خدمت پدر يا مادرش بشتابد.
به توانند بدون اجازه شوهر براي اداي فريضه حج به مكه بروند،  چنين زنان مي هم

باشد. روزه گرفتن ماه رمضان نياز به ها  آن كه در رفت و برگشت محرمي همراه شرط آن
اما براي روزه مستحب از شوهر بايد اجازه گرفت؛ زيرا رسول خدا رد، اجازه شوهر ندا

 د:ان فرموده ص
86F».روزه گرفتن زني كه همسرش حضور دارد بدون اجازه او جايز نيست«

1 

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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شوند، براي حفظ كرامت و  بسياري از زنان كه براي كار ضروري از منزل خارج مي
نمايند.  تانت كافي را مراعات ميحيثيت خويش و جلوگيري از فساد و فتنه، حجاب و م

اما متأسفانه تعدادي از زنان و دختران هم بدون توجه به عواقب ايماني، اجتماعي، 
خانوادگي و شخصي آن با سر و بدن نيمه عريان وارد كوچه، بازار، معابر و اماكن عمومي 

  ولًحجابي نوعي بيماري است و معم شوند. (و متوجه نيستند كه خودنمايي و بي مي
مند نيستند، از طريق  هايي كه از هيچ هنر و دانشي براي جلب توجه ديگران بهره آدم

خواهند توجه ديگران را به خود جلب كنند و بسياري  مي نماياندن سر، سينه و بدن خود
ها در آغاز زندگي خود از نظر آگاهي، انديشه، اخ�ق و فرهنگ  بر اين باورند كه انسان

او ابتدايي به سر برده است و هرچه آگاهي، انديشه، اخ�ق و فرهنگ در حالتي خام و 
جسم خويش توجه كرده است. و بيشتر رشد نموده به همان اندازه بيشتر به پوشانيدن 

پرست در راستاي  تنها در چهل ـ پنجاه سال قبل محافل صهيونيستي و سودجو و شهوت
حجابي را از طريق برخي  ديده بيرسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي و حيواني خود، پ

ها، مج�ت، نوار ويديو، تلويزيون و ...، ترويج نموده و متأسفانه بسياري از  روزنامه
مايه، از فرهنگ كهنه و ارتجاعي عريان نمودن بدن  دختران و زنان ميمون صفت، و كم

87F».اند تقليد كرده

1 
 د:ان فرموده صرسول خدا

(به صورتي نامطلوب) از منزل خارج شوند، شيطان  اند و هرگاه زنان آبرو و حيثيت«
88F».ترين مكان براي آنان ماندن در منزل است شود و مناسب شادمان مي

2 
روزي  ه:اي را از انس بن مالك نقل نموده است ك بزار قصه صاز سنت رسول خدا

 صاي رسول خدا د:آمده و خطاب به ايشان گفتن صجمعي زن به خدمت رسول خدا
اند، آيا كاري  هاي جهاد رفته و پاداش عظيمي را نصيب خود گردانيده نهمردان به صح

_____________________________ 
 مترجم -1

 اخرجه الترمذي عن ابن مسعود -2
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 صمند شويم؟ رسول خدا بهرهها  آن هست كه ما آن را انجام بدهيم و به اندازه جهاد
هاي خانوادگي خود عمل كنند)  هر يك از شما كه در خانه بماند (و به مسئوليت« د:فرمو

 ».رداجر جهاد مجاهدين را به دست خواهد آو

 محافظت از ثروت و حيثيت -3
لزم است زنان از حرمت منزل خانوادگي محفاظت كنند و در غياب همسر از ثروت 
و ناموس او پاسداري نمايند و به جز با اجازه شوهر كسي را به منزل راه ندهند؛ زيرا 

زنان نگهبان خانه شوهرشان هستند و در مقابل محافظت از « د:فرماي مي صرسول خدا
 ».ن داراي مسئوليت هستندآ

دار اموال خانوادگي هستند و بدون اط�ع شوهر نبايد در آن دخل و  زنان امانت
را ها  آن پرهيزكار و صالحه زناني هستند كه هرگاه مردانشانتصرف بنمايند و زنان پاك، 

كنند و چون به  دستوري بدهند، اطاعت ميها  آن شوند و هرگاه به بينند شادمان مي مي
 نمايند. سافرت بروند از ثروت و حرمت خانوادگي محافظت ميم

ضمن وصيت و سفارش به همه مسلمانان  صدر روز حجه الوداع بود كه رسول خدا
نيز بر شما داراي حقوقي هستند، ها  آن چنين شما بر زنانتان حقوقي داريد و هم« د:فرمودن

آيد اجازه  از ايشان بدتان مي كه شماهايي  آن حقي كه شما بر آنان داريد، اين است به
بر شما اين است ها  آن ورود به منزلتان را ندهند و با آنان معاشرت نداشته باشند، و حق

89F».را فراهم نماييدها  آن معاشرت كنيد و لباس و غذايها  آن كه به بهترين شيوه با

1 
ر رعايت و حافظت از ثروت خانوادگي در اين است كه بدون اط�ع و رضايت شوه

 ت:فرموده اس صرسول خدا ه:نمايد ك چيزي را به ديگران ندهند زيرا ترمذي نقل مي
در خدمت رسول  ».زن نبايد بدون اجازه شوهرش چيزي از اموال او را به ديگران ببخشد«

_____________________________ 
 مذياخرجه ابن ماجه و التر -1
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بهترين « د:فرمو حتي اجازه ندارد مواد غذايي را به ديگران بدهد ؟ د:گفته ش صخدا
90F».تدارايي انسان مواد غذايي اس

1 
تواند از اموال شوهرش صدقه بدهد؟ او در پاسخ  از ابوهريره سئوال شد كه آيا زن مي

تواند. او تنها از غذاي خود اجازه دارد چيزي را به ديگران ببخشد و اجر آن  نه نمي ت:گف
تواند چيزي از  و تنها پس از اط�ع و اجازه شوهر است كه مي هاست آن براي هر دوي

او را به ديگران به عنوان صدقه بدهد. (اين موضوع با اصل مسئوليت مرد اموال و دارائي 
در رابطه با دخل و درآمد و تناسب آن با خرج و هزينه نمودن و جلوگيري از 

 ».هاي اقتصادي و بدهكاري و اخت�فات خانوادگي است) گرفتاري

 كار در منزل -4
لزم است كارهاي قانوني ـ از نظر ديني و اخ�قي ـ نه به عنوان حكم شرعي و زن 

ها و  س تهيه غذا، نظافت منزل، مرتب نمودن وسايل، شستشوي لبا د:مربوط به منزل مانن
توانست خادمي را براي انجام  ... انجام بدهد. اما اگر توانايي لزم را نداشت و شوهر مي

فسادي نباشد نگران تربيت فرزندان و فتنه و  چنانچهدادن كارهاي منزل استخدام نمايد ـ 
المكان خانم خانواده خود  چنين كاري را انجام بدهد. اما بهتر آن است كه حتي ـ 

هاي مربوط به منزل را انجام بدهد، زيرا وجود زن خدمتكار در منزل گاهي بر  مسئوليت
روي تربيت فرزندان اثر نامطلوب را در پي دارد و گاهي هم ممكن است زمينه گناه و 

 براي شوهر او فراهم نمايد. خلوت و فتنه را
، صدليل اين درخواست از زنان براي پرداختن به امور منزل آن است كه رسول خدا

تقسيم فرمود؛  هاي خانوادگي را ميان حضرت علي و حضرت فاطمه كار و مسئوليت

_____________________________ 
 32، ص 4زاد المعاد، ج  -1
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در اين مورد مشك�تي داشتند و در نتيجه كارهاي داخل منزل را به حضرت ها  آن زيرا
 ارهاي خارج از منزل را به حضرت علي واگذار فرمودند.فاطمه و ك

91F

1 
اما از نظر حكمي و قضاوت شرعي زن مكلف به انجام دادن كارهاي منزل نيست. ابن 

امام احمد بر اين باور است كه زن مجبور نيست كارهايي مانند « د:گوي قدامه مقدسي مي
92F».آشپزي و پخت نان و امثال آن را انجام بدهد

2 

 و آرايستگي آرايش -5
آرايش و آراستگي همسران براي يكديگر مطلوب است و شوهر حق دارد از زنش 
بخواهد كه پوشش و لباس مورد ع�قه او را بر تن كند و زن نيز حق دارد چنين انتظاري 
را از شوهرش داشته باشد؛ زيرا توجه به ع�قه و خواست متقابل، محبت و تفاهم بيشتري 

آورد و از توجه زن و شوهر به مردان و زنان ديگر  به وجود مي ا در كانون خانوادهر
روايت  نمايد. در حديثي كه امام مسلم و بخاري و امام احمد از جابر پيشگيري مي

رسول ا ما در حضور ه غزوهدر يكي از  ت:جابر گفته اس« ه:اند، آمده است ك نموده
پيش از  د:فرمو صل خداهاي مدينه رسو بوديم و پس از بازگشت در نزديكي صخدا

93F».رفتن به منزل موهايتان را شانه كنيد و آن را روغن بزنيد و موهاي زائد بدن را برداريد

3 
چنان كه گفته شد، مرد نيز بايد به خواست و ع�قه همسرش حداقل در محيط  هم

 خانه خود را بيارايد و لباس و آراستگي موردنظر او را مراعات كند، ابن عباس
كند، من نيز براي او همين كار  چنان كه همسرم خود را براي من آرايش مي هم« د:يفرما مي

 ».دارد هاست و زيبايي را دوست مي كنم؛ زيرا خداوند سرچشمه زيبايي را مي

_____________________________ 
 32، ص 4زاد المعاد، ج  -1

 21، ص 7المغني : ج  -2

 متفق عليه -3
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 تأديب مشروع -6
هرگاه زن راه نافرماني و سركشي را در پيش بگيرد و كارهاي ناصوابي را انجام بدهد، 

ي اص�ح او اقداماتي را انجام بدهد. قرآن اين اقدامات را به چهار شوهر حق دارد كه برا
 د:فرماي مرحله تقسيم نموده و مي

﴿ ُِ ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح َل  �َّنَِسآءِ قَّ� ِّ ُ بَِما فَ َّ حلِِهۡمۚ  � ۡمَ�
َ
ْ ِمۡ� َ ُقوا َۡ �

َ
َ ٓ ََِما ََ ح َ�ۡعض   ُهۡم َ�َ َِ َ�ۡع

َِ�حُت فَ  َح َّ َِ�ح  ٱَ حنَِ�حٌت َ�ۡح َِۡظ َ� َِ ِٞ بَِما  َغۡي
َۡ ِ َن ۚ ت   ُ َّ حِ� ََ  � َّ ََُهّ� فَعُِظوُهّ�  � َافُوَن �ُُشو ََ

 ََ ُۡ ِِ �ۡه َُهّ�  عِ َُ َِ ا َِ َُوُهّ�  ََ  �لَۡم ِ ۡۡ ْ َعََۡيِهّ� َسبِيً�ۗ ِِّن  � ََۡبُغوا َطۡعَنُ�ۡم فََ� 
َ
َ فَِِۡن َ َّ َ�َن  �

ا َكبِٗ��  ُتۡم ِشقَ  �نۡ  ٣َعَِينٗ ۡۡ َۡنِِهَما فَ َِ ْ اَق بَ ۡهَِهِ  ٱۡ�َعُثوا
َ
َ �ِۡ َكٗما من ٓ ِِن  ۦَِ ۡهََِها

َ
َ �ِۡ َكٗما من َِ ََ

 َِ ِ ا يُوَ�ن ٗۡ ح �َ َۡ آ ِِ ََ ُ يَُِ� َّ ََۡنُهَماۗٓ ِِّن  � َ بَ َّ بِٗ��  � ََ  .]35 -34النساء: [ ﴾٣َ�َن َعَِيًما 

مور منزل و ) زنانند؛ زيرا خداوند (براي اداره ا نگهبانمردان سرپرست (و «
ها) بعضي (از مردان)  هايي را بر عهده مرد قرار داده و براي اداي اين مسئوليت مسئوليت

را بر برخي (از زنان) برتري بخشيده است و از اموال خود براي (خانواده) خرج 
(اوامر خداوند و دستورات  هستندكه فرمانبردارهايي  آن نمايند. زنان خوب و صالح مي

 دارند زيرا خداوند به حفظ خود) بوده و اسرار (زناشويي) را نگاه ميمشروع شوهران 
نگران هستيد، نصيحت ها  آن دستور داده است و زناني را كه از سركشي و نافرمانيها  آن

خودداري كنيد و بستر خويش را جدا ها  آن بستري با كنيد (اگر مؤثر واقع نشد) از هم
را به روش مناسب تنبيه بدني بنمائيد. پس اگر به ها  نآ نمائيد! (اگر باز هم كارساز نبود)

را آزاد ندهيد، ها  آن مطيع فرمان (مشروع و معقول) شما شدند ديگرراه صواب آمدند و 
گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگوار است * اگر (ميان زن و شوهر اخت�ف پيش آمد) و  بي

ي از خانواده شوهر و داوري را از بشود، داورها  آن نگران بوديد كه باعث جدايي ميان
بفرستيد اگر اين دو داور به  ها) آن خانواده زن (انتخاب كنيد و براي حل اخت�ف نزد

گمان خداوند  نمايد. بي راستي بخواهند آنان را آشتي بدهند، خداوند آن دو را موفق مي
 ». آگاه است ها) آن مطلع (بر ظاهر مردم) و (از اسرار نيات
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رآن بيانگر اين حقيقت است كه زنان صالحه و پرهيزكار و ملتزم نيازي به اين آيه ق
گيرند، به تنبيه و  ارشاد و تنبيه ندارند. اما زناني كه راه سركشي و نافرماني را در پيش مي

كنند و به خاطر جلوگيري از فروپاشي خانواده و اص�ح و تهذيب،  اص�ح احتياج پيدا مي
 ود.مراحل زير بايد عملي بش

اندرز و ارشاد. مرد با روشي حكيمانه و پسنديده همسر خويش را كه راه عناد و  : اول
هاي مختلف اشاره و ك�م و گاهي با  نافرماني را در پيش گرفته، نصيحت كند و با شيوه

 عتابي آرام توجه او را به مسئوليت خويش جلب نمايد.
زانه كارساز نباشد، شوهر بستر موعظه حكيمانه و دلسو چنانچهبستري.  : ترك همدوم

تواند  زيرا چنين روشي ميبد؛ اخود را از او جدا كند و در اطاقي ديگر يا دورتر از او بخو
بر روي او تأثير رواني بگذارد و او را وادار به تجديدنظر در سركشي و نافرماني خود 

اي�ء است ـ بنمايد. به هر صورت مدت زمان ترك بستر نبايد از چهار ماه ـ كه مدت 
 بيشتر باشد.

اي كه چهره و  بستري هم كارساز نباشد، مرد به شيوه ترك هم چنانچه: تنبيه بدني. سوم
نمايد و اين كار گاهي  اعضاي حساس بدن زن آسيب نبيند اقدام به زدن غيرشديد او مي

 تنها راه متوجه كردن زنان سركش و خودكامه به در پيش گرفتن راه صواب است. زني كه
اندرز و خيرخواهي شوهر و ترك بستر نتوانسته است از خودخواهي و بدرفتاري او 

 جلوگيري نمايد.
گويند كه زدن بدان معني نيست كه مرد با تمام توان به وسيله تركه يا  برخي از فقها مي

هايي را بر بدن زن وارد نمايد، بلكه گا هي سيلي آرامي  طناب يا چيزي ديگر ضربه
ل را حل كند و زن را متوجه عدم احساس مسئوليت خود بنمايد و به زدن تواند مشك مي

 بيشتر نيازي نباشد.
كس نيستند و با  جا كه برخي از زنان، حاضر به شنيدن نصيحت و دلسوزي هيچ از آن

گيرند و تنها  توجهي به مصالح خانواده راه نادرستي را در پيش مي خودخواهي و بي
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، نبايد اس�م را مورد انتقاد قرار داد. هاست آن ن و تنبيه نمودنحل باقيمانده همين زد راه
در حجه الوداع  صمسئوليت از اين فرموده رسول خدا مشروعيت زدن زنان سركش و بي

 د:ان است كه فرموده
سفارش به مردم را براي رفتار درست با زنان فراموش نكنيد، زنان در نزد شما «

كه كار خ�في  حق ديگري بر آنان نداريد. مگر آن  ي،اند، به جز همين حقوق شرع امانت
را ترك كنيد و به ها  آن بستري با را مرتكب شوند. در اين صورت (پس از اندرز) هم

وجه  به راه صواب و اطاعت برگشتند به هيچ چنانچهرا تنبيه نمائيد و ها  آن روشي آرام
نيز بر شما ها  آن حقوقي دارند وآنان را آزار ندهيد! بدانيد كه شما بر زنان خود حق و 

ز ايشان اكس را كه شما  اين است كه هيچها  آن داراي حق و حقوقي هستند. حق شما بر
هم بر شما اين است كه به ها  آن آيد به بستر و منزل خود راه ندهند و بدانيد حق بدتان مي

 ».ت نماييد)را تهيه كنيد (و با آنان معاشرها  آن بهترين روش ممكن خوراك و لباس
94F

1 
پرسيد زن چه حقوقي بر  صو در حديث ديگري آمده است كه مردي از رسول خدا

هرگاه به غذا نياز داشت، مواد غذايي را فراهم « د:فرمو صعهده مرد دارد؟ رسول خدا
كند و هرگاه به لباس احتياج داشت، لباس مناسب او را تهيه نمايد و بر چهره او نزند و 

 ».ديد و هرگاه خواست او را جز در محدوده، خانه ترك نكنسخن زشت به او نگو
حل بايد باشد و در واقع همانند  بستري و تنبيه بدني آخرين راه در واقع ترك هم

عمل هاي ديگري براي معالجه وجود داشته نبايد به  راه چنانچهبيماري جسمي است كه 
نمايد، ستمكار تلقي  شوهر از حد معمول و لزم تجاوز چنانچهجراحي متوسل شد و 

 اي كه زن را زخمي نموده يا آزار داده مجازات بشود. شود و بايد به اندازه مي
هاي گذشته مؤثر واقع نشود و  حل يك از راه  هيچ چنانچهدادگاه خانوادگي.   :چهارم

نظر را كه اص�ح و به راه آمدن زن ناشزه و سركش است، محقق نشد، شوهر  هدف مورد
قاضي و محكمه شرعي در جريان قرار دهد تا اقدام به تشكيل دادگاه  موضوع را با

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي و ابن ماجه -1
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خانوادگي بنمايد و داوري را از طرف خانواده زن و داوري را از طرف خانواده مرد معين 
داوران  چنانچهت�ش براي ايجاد مصالحه ميان زن و مرد است و ها  آن  كند كه مسئوليت

اطر پيشگيري از نزاع و ناراحتي طرفين، زمينه ط�ق را آشتي بدهند، به خها  آن نتوانستند
 سازند. را فراهم ميها  آن و جدايي

هاي  اما اگر اشكال كار از طرف شوهر باشد و او به مسئوليت د:اگر مردان مقصر باشن
عرفي و اخ�قي خود عمل ننمايد، زن به روشي مناسب براي اص�ح شوهر و حفظ   ديني،

 د:فرماي يد ت�ش لزم را بنمايد؛ زيرا خداوند متعال ميخانواده از فروپاشي، با

ٌٖ  �نِ ﴿
َ
َ ََ ُۡ ََۡنُهَما  � ا بَ َۡ ن يُۡصَِ

َ
َ ٓ َناَح َعََۡيِهَما َُ اٗضا فََ�  ََ َۡ ِِۡع

َ
ًَا َ افَۡت ِمۢ� َ�ۡعََِها �ُُشو ََ

 ََ اۚ  ٗۡ َۡ َۡحُ َُ ۡ�  �لّص  .]128النساء: [ ﴾ََ

شرعي و خانوادگي خود) سر باز  هرگاه زني ديدي كه شوهرش (از اداي مسئوليت«
ناسازگاري دارد و از او) روي گردان است بهتر آن است كه هر دو  سرزند (و با هر  مي

 ». براي صلح و آشتي ت�ش كنند و مصالحه (هميشه از جدايي) بهتر است

 سكونت در خانه شوهر -7
مسكن با شوهر وظيفه دارد كه مسكن مناسبي را براي همسرش فراهم نمايد و وضع 

وضع مالي شوهر بايد متناسب باشد و لزم نيست خود را در تنگنا قرار دهد. زن مجبور 
نيست كه با اقربا و خويشاوندان شوهرش در يك خانه زندگي كند. اگر شوهر مسكن 
مناسبي را براي همسر تهيه ننمايد، مث�ً كسي را فراهم نموده باشد كه به خاطر دوري از 

امش خاطر لزم را نداشته باشد، يا خانه امكانات آب، برق، فاض�ب و هاي ديگر آر خانه
... را دارا نباشد يا همسايه نااهلي داشته باشد، شوهر وظيفه دارد كه منزل ديگري را براي 

مرد در حد توان مالي خود موظف  د:چنان كه گفته ش زندگي خانوادگي فراهم نمايد و هم
 د:فرماي تعال ميبه اين كار است؛ زيرا خداوند م

ۡسِكُنوُه�ّ ﴿
َ
ُ�مۡ  َ َِ َۡ َُ  �ِ َُ َسَكنتُم من ۡي َِ  .]6الطالق: [ ﴾ِمۡ� 
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 ». كنيد ... مسكن دهيد كه خودتان در آنجا زندگي مي جاييرا در ها  آن«
زن نيز لزم است در حد امكان و توان با شرايط زندگي شوهر خود را تطبيق دهد و 

د توجه قرار دهد و توقع و انتظار بيش از حد را از او توانايي مالي و اقتصادي او را مور
 نداشته باشد.

شوهر مسكن مناسبي را براي زندگي با همسرش فراهم نمايد، اما زن حاضر  چنانچه
تواند پس از كارساز نبودن اندرز و نصيحت خود و  به زندگي در آن نشود، شوهر مي

هر صورت اس�م با اجبار و اكراه موافق  نزديكان به محكمه و دادگاه مراجعه نمايد. اما به
اي مناسب كه شوهر براي او تهيه نموده،  نيست و در صورت امتناع زن از زندگي در خانه

شود، وضعيت  نمايد، ساقط مي حق نفقه او در مدتي كه از سكوت در آن خانه امتناع مي
ت زن شوهردار را آيد، يعني نه ط�ق داده شده است و نه، وضعي او به صورت معلق درمي

 داراست.

 پرستاري -8
ترين نيازهاي زندگي خانوادگي، پرستاري و مراقبت زن از شوهر  يكي از ضروري

بيمار خويش است. در وضعيت بيماري، حوادث و ... است كه شوهر بيش از هر زماني 
 ترين انسان به اوست و به كند؛ زيرا زن نزديك مراقبت همسرش نياز پيدا مي به محبت و

تواند غذا و داروي  مياسرار و پنهاني شوهرش آگاهي بيشتري دارد و بهتر از هركسي 
توان از  مناسب را براي شوهرش فراهم نمايد و از او مراقبت كند و اين مسئوليت را مي

در حالت  صروايت شده كه رسول خدا فهميد. از عايشه صسنت رسول خدا
و همه » بايد در خانه كدام يك از شما باشم؟فردا را من « ه:فرمود ك بيماري سئوال مي

همسران ايشان اجازه فرمودند كه در خانه حضرت عايشه قرار داشته باشد؛ زيرا حضرت 
چنان  تا زمان رحلت هم صنمود. رسول خدا عايشه بيشتر از هر كسي از او مراقبت مي

 در خانه وي (حضرت عايشه) باقي ماند.
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 طإلق و رجعت -9
يا رجعت و برگردانيدن همسرش را بدون رضايت او قبل از انقضاي مرد حق ط�ق و 

عده دارد. اما ط�ق دادن مشمول احكام پنجگانه حرام، مكروه، واجب، مستحب و مباح 
 شود. (جايز) مي

 طإلق حرام
اي كه  ط�ق حرام يا بدعي آن است كه به هنگام عادت ماهانه يا پس از عادت ماهيانه

 ده باشد، واقع شود.بستر ش شوهر با او هم

 طإلق مكروه
 ط�قي است كه بدون علت و سبب انجام بگيرد.

 طإلق واجب
اي  شود كه ميان زن و شوهر اخت�ف و نزاع به اندازه زماني ط�ق دادن واجب مي

ها  آن نشده و مصلحت را در جدايي ميانها  آن شديد باشد كه حكمين موفق به آشتي
 بدانند.

 طإلق مستحب
هاي ديني و اخ�قي خود عمل  ق دادن مستحب است كه همسر به مسئوليتزماني ط�

 اش نگراني داشته باشد. ننمايد و شوهر نسبت به حيثيت خود و خانواده
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 طإلق مباح
ط�قي مباح است و كراهت هم ندارد كه مرد دل خوشي از همسرش نداشته باشد و 

انساني او توسط همسرش به از زندگي با او احساس آرامش و لذت ننمايد و نيازهاي 
 طور مناسب برآورده نشود.

فرموده  صبه اين دليل ط�ق دادن كار مطلوبي نيست و كراهت دارد كه رسول خدا
95F».ناخوشايندترين مباح از نظر خداوند ط�ق دادن زن است« ت:اس

1 
شود و پيامدش را كه جدايي ميان  ط�ق به صورت الفاظ جدي و غيرجدي واقع مي

است به دنبال خواهد داشت و اين در صورتي است كه با الفاظ صريح و  زن و مرد
تو را ط�ق دادم. اما اگر با الفاظ  د:كه مردي خطاب به همسر خود بگوي روشني مانند اين

امثال تو را بايد ط�ق داد، به خانه پدرت  د:گوشه و كنايه به ط�ق اشاره بشود مانن
رد بايد قصد و نيت ط�ق داشته باشد تا ط�ق او واقع گونه موارد م بازگرد و ... در اين

 بشود.
براي بار سوم او را ط�ق داد،  چنانچهزن و شوهر از دو مرحله ط�ق برخوردارند و 

پذير خواهد بود كه آن زن توسط مرد ديگري  نكاح و بازگردانيدن مجدد او زماني امكان
ها  آن به هر دليل ـ به جز تحليل ـخواستگاري شود و به نكاحش دربيايد و پس از مدتي 

از هم جدا شوند. در آن صورت پس از پايان عده در صورت توافق طرفين با عقد و 
توانند بار ديگر زندگي مشترك خود را از سر بگيرند. خداوند متعال  نكاح جديد مي

 د:فرماي مي

﴿ َُ ح ِ�ُحۢ  �َّطَ� ۡۡ َ � َۡ
َ
َف  َ َُ َساُكۢ بَِمۡع ُۡ ِ تَاِن� فَِ َّ ُِّمآ َُ  ْ َا ُذ َُ

ۡ
ن تَُ
َ
ِّل ََُ�ۡم َ َُ  �َ ََ  � َ�ح�  ِۡ ِ ِِ�

َُۡتُموُهّ� َشۡ�  ََد  ًٔ َءاتَ َُ ُِ ّ� يُقِيَما 
َ
� ٓ َافَا ََ ن 

َ
ِ  ا ِِّ�ٓ َ َّ ََد  � َُ ُِ ّ� يُقِيَما 

َ
ُتۡم � ۡۡ َِ ِ فَِِۡن  َّ  فََ�  �

_____________________________ 
 رواه ابوداود و غيره -1
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َناَح َعََۡيِهَما �ِيَما  ۡت َُ ََ َُد  ۦۗ بِهِ  �ۡ�َت َُ ُِ ََۡك  ِ ِ ت َّ ََد  � َُ ُِ  َّ َتَع َُ َََم�   ۚ ََها َُ ۡعَت ََ ِ فََ�  َّ � 
��َِك ُهُم  ََ َْ

ُ
ُِمونَ فَُ ََّقَها فََ� َ�ِّل َ�ُ  فَِِن ٢ �َّ�َح ا َ�ۡ�َه ۥَط ًَ َۡ ََ ّ�ح تَنِكَح  َِ  َُ  ﴾ِمۢ� َ�ۡع

 ].٢٣٠ -٢٢٩ة:البقر[

است. اما پس  محفوظها  آن حق بازگشت برايها  آن ط�ق دادن دو بار است (و در«
از دو مرتبه ط�ق شوهري يكي از اين دو كار را بايد انجام بدهد) يا نگه داشتن (زن) به 

كه به او  اي مطلوب (و بدون آن صورتي شايسته (و عادلنه) و يا جدايي از او به شيوه
ستم و جوري روا داشته شود... پس اگر (بعد از ط�ق و رجوع بار ديگر باز هم) او را 

 ». كه با مرد ديگري ازدواج كند داد، ديگر آن زن براي او ح�ل نخواهد بود مگر آن ط�ق

 خُلع
استفاده » خُلع«توانند از حق  در برابر برخورداري مرد از حق ط�ق دادن، زنان نيز مي

كنند. خُلع عبارت است از جدايي ميان زن و مرد در مقابل مقدار مالي كه زن به شوهر 
تواند در موارد زير از طريق  چنين زن مي نمايد. هم از او پرداخت ميخود براي جدايي 

 د:دادگاه يا محكمه شرعي از شوهر خويش جدا بشو
 زماني كه شوهر توانايي تأمين نفقه و مايحتاج زندگي او را نداشته باشد. -
جذام، ناتواني جنسي و يا عيوب  د:مرد داراي عيب و نقص جسمي سختي مانن -

 فساد اخ�قي، اعتياد شديد و ... باشد. د:تحملي مانن اخ�قي غيرقابل

 زن توانايي تحمل بداخ�قي و معاشرت ناصواب را نداشته باشد. -

 هاي طولني يا زنداني شدن درازمدت شوهر. مسافرت -

بستر  زماني كه شوهر سوگند ياد كند كه به مدت چهارماه يا بيشتر با همسرش هم -
 نظر در آن قرار بدهد.  ي تجديدنشود، يا شرط بسيار سختي را برا
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 عده -10
هاي  يكي از حقوق مردان بر زنان اين است كه پس از جاري شدن ط�ق به صورت

مختلف، زن براي روشن شدن وضع بارداري و عدم بارداري مدتي را ـ كه از نظر شرعي 
ده زن ط�ق دانامند ـ صبر كند و اين موضوع زماني رعايت آن ضروري است كه  عده مي

شده امكان حامله شدن را داشته باشد، اما اگر زني نازا بوده يا به علت بال رفتن سن 
باشد كه  امكان حامله بودنش وجود نداشته باشد، باز هم رعايت عده از آن جهت مي

حقي خدايي است و مصلحت عمومي را در پي دارد و نوعي ابراز ناراحتي از فوت يا 
 آيد. ن نعمت زندگي خانوادگي به شمار ميجدايي از شوهر و از دست داد

عده اول آن است كه از طريق سه بار عادت ماهيانه يا سه بار پاك  ت:عده سه نوع اس
اي كه به خاطر  شود و عده دوم آن است كه زن مطلقه شدن از عادات ماهيانه مراعات مي

نمايد و براي  مي بال رفتن سن يا خردسالي عادت ماهيانه ندارد، به مدت سه ماه صبر
زناني كه شوهرشان فوت كرده چهارماه و ده روز و عده سوم آن است كه به هنگام ط�ق 
داده شدن يا فوت شوهر، همسر او حامله بوده است و عده او تا زمان وضع حمل است و 

 يابد. پس از آن پايان مي

 حقوق شوهر بر همسر به مفهوم امروزي
 ت:گانه اس مفهوم امروزي داراي حقوقي هشتمرد بر همسر خود با زبان و 

اطاعت مشروع و معقول زن از شوهر؛ و اين همان چيزي است كه شريعت اس�م  -1
خواند؛ زيرا در حديثي كه شيخين آن  آن را تأييد نموده و همسران را به آن فرا مي

در جهت نافرماني خالق نبايد از هيچ مخلوقي « ت:اند آمده اس را نقل نموده
 ».برداري نمودفرمان

بخش در  توجه و مراقبت از خانه و ثروت و دارايي و فراهم نمودن فضاي آرامش -2
خانواده و پرهيز از بخشيدن يا صدقه دادن اموال شوهر بدون اط�ع و اجازه؛ زيرا 
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به جز با رضايت شوهر چيزي از « ه:بيهقي از ابن عمر روايت نموده است ك
نين كاري را انجام بدهي مرتكب معصيت اموالش را به ديگران ندهي، اگر چ

 ».اي اي و اجري را هم به دست نياورده شده

هنگام حضور شوهر در محل سكونت از روزه گرفتن مستحب بدون اجازه او  -3
پرهيز نمايد. اما روزه ماه رمضان نيازي به رضايت شوهر ندارد؛ زيرا بيهقي روايتي 

بر شتر هم باشد، نبايد خواسته مشروع زن اگر سوار « ه:را از ابن عمر نقل نموده ك
شوهرش را رد كند و به بدون اجازه او اقدام به گرفتن روزه مستحب ننمايد، اگر 
چنين كاري را انجام بدهد، كار ناصوابي را انجام داده است و خداوند روزه وي را 

 پذيرد. نمي

گرفته و  در غياب شوهر به اداره امور منزل، ذكر، عبادت و مطالعه بپردازد و -4
 مشغول غياب شوهر هم بشود، و در حضور او گشاده و شاداب باشد. دل

 همه توان خود را براي آرامش و شادماني شوهر به كار بگيرد. -5

به افكار و اهداف شوهرش احترام بگذارد و از بيان ك�م و انجام دادن عملي كه  -6
و را مورد توجه باعث ناراحتي او بشود پرهيز نمايد و شرايط مالي و اجتماعي ا

 قرار دهد.

تنها با كسب رضايت او از منزل خارج شود و زيبايي و آراستگي خود را در  -7
معرض نگاه مرد بيگانه قرار ندهد، تا مرتكب گناه و معصيت نشده و از طرف 
ديگر زمينه محبت بيشتر شوهر و الفت خانوادگي را فراهم نمايد؛ زيرا رسول 

 د:ان فرموده صخدا
بدون رضايت او از منزل خارج  چنانچهجازه شوهر از منزل خارج نشود، زن بدون ا«

96F».نمايند شود، خداوند و فرشتگان ـ تا زماني كه از آن كار توبه ننموده ـ او را نفرين مي

1 

_____________________________ 
 اخرجه البزار -1
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هاي ديني و انجام فرائض و آگاهي از  زن همه توانايي خود را براي اداي مسئوليت -8
دانش و دينداري با شوهرش همگامي ه كسب امور ديني خود به كار بگيرد و در را

مسلح نمايد، تا رضايت » ايمان و آگاهي«و همكاري نمايد و فرزندانش را هم به 
 خداوند و سعادت ادبي را نصيب خود بگرداند.

 حقوق زن :دوم
حقوق معنوي و برخي ها  آن زنان بر شوهران خود داراي حقوقي هستند كه بخشي از

 ند.باش ديگر حقوق مادي مي
 :عبارتند ازها  آن حقوق معنوي

 معاشرت و رفتار مشروع -1
اند و حسن  شان به امانت گذاشته شده اند كه در نزد شوهران زنان موهبتي خدايي

معاشرت و برخورد لفظي و عملي صحيح و محترمانه شوهر با او واجب است؛ زيرا 
 د:ان خداوند متعال فرموده

﴿ ِ َُهّ� ب ُ ِِ ََ َِف� ََ َُ َِۡهُتُموُه�ّ  ٱلَۡمۡع ْ َشۡ�  فَِِن َك ََُهوا ن تَۡ�
َ
َ � ََ َعَل  ٔٗ َ�َع ۡۡ �َ ََ ُ ا  َّ �ِيهِ  �

� َكثِٗ��  ٗ�ۡ  ].19النساء: [ ﴾١ََ

داشتيد (با آنان  را دوست نميها  آن پسنديده معاشرت كنيد، اگر روشيبا زنان به «
ير و بركت بسياري را در مدارا كنيد) زيرا ممكن است از چيزي بدتان بيايد، اما خداوند خ

 ». آن قرار داده باشد
 د:ان فرموده صچنين رسول خدا هم

هيچ مردي نبايد با همسرش دشمني كند و او را آزار دهد، اگر يكي از اخ�ق او را «
97F».نپسندد، ممكن است از اخ�ق ديگر او راضي باشد

1 

_____________________________ 
 اخرجه احمد و مسلم -1
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 د:ان فرمودهدر مورد حسن رفتار با زنان تأكيد نموده و  صچنين رسول خدا هم
هايي  آن شان بهتر باشد و بهترين شما تر است كه اخ�ق شان كامل مؤمناني ايمان«

98F».هستند كه با همسران خود بهترين رفتار را داشته باشند

1 
 د:ان چنين فرموده هم

هستند كه با زن و فرزندان خود بهترين رفتار را داشته باشند و هايي  آن بهترين شما«
99F».ام از همه شما بهترم من براي خانواده

2 
مرد رفتار با همسرش از بهترين كلمات و  ه:معاشرت و رفتار خوب اين است ك

وجه با گفتار و رفتار خود او را مورد اذيت و  ترين كردار استفاده كند و به هيچ پسنديده
احترامي ننمايد و با خشم و  آزار قرار ندهد و به كرامت و شخصيت و منزلت او بي

او برخورد نكند و در مورد مخارج زندگي او را در حد توان راضي نگاه دارد  خشونت با
و از خسيسي و بخل پرهيز كند و در حضور او از زنان ديگر تعريف و تمجيد ننمايد. 

 د:فرماي زيرا خداوند متعال مي

ََمَ ﴿ ََ  َۡ حلَِك َ�َق ََ َعۡل  ۡۡ َُ َََم�   ْۚ َا َُ َۡعَت ِ � �ن َٗ ا َ ِۡ َُۡمِسُكوُهّ�   �َ َسهُ  ََ ۡۡ  ].٢٣١ة: البقر[ ﴾َّ

را نگاه نداريد و هركس چنين كند به راستي به ها  آن تنها به خاطر اذيت و آزارشان«
 ». خويشتن ستم كرده است

حسن رفتار و معاشرت مطلوب هنگامي كه مرد داراي چند همسر باشد، بيشتر مورد 
و دادگري را مراعات تأكيد قرار گرفته است. در مسائل مادي و معاشرت بايد عدالت 

تر نيز گفته شد تك همسري اساس و محور تشكيل خانواده  پيشچنان كه  نمايد و هم
است و خداوند متعال مردان را به اكتفا به يك همسر ـ زماني كه نگران عدم مراعات 

 ت:عدالت باشند ـ دستور فرموده اس

_____________________________ 
 اخرجه احمد و الترمذي -1

 اخرجه الترمذي -2
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﴿ ًٖ ََ ِِ ح لُواْ فََ� َِ ۡع ََ  �ّ
َ
ُتۡم � ۡۡ َِ  ].3: النساء[ ﴾فَِِۡن 

 ». اگر نگران آن بوديد كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، به يك همسر اكتفا كنيد«
ت عدالت مادي و معنوي در حد عدالتي كه مرد موظف به مراعات آن است، رعاي

را بر ديگري در غذا و لباس و مسكن و ها  آن و نبايد يكي از هاست آن توان ميان
 ي قلبي و غيرارادي است كه مانعي ندارد.معاشرت، ترجيح بدهد و تنها تمايل

را به همراه خود به ها  آن مردي داراي دو همسر است و قصد دارد يكي از چنانچه
به هنگام به همراه  صكشي نمايد و رسول خدا قرعهها  آن سفري ببرد، بايد صادقانه ميان

 داد. ابتدا همين كار را انجام ميها  آن بردن يكي از
تر نيز گفته شد ـ چون  كه پيش  چنان شق و محبت و تمايل قلبي ـ هماما مساوات در ع

خارج از اراده و توان انسان است ـ به شرطي كه در اخ�ق و رفتار وعمل به زيان ديگري 
 د:فرماي تمام نشود ـ مانعي ندارد؛ زيرا خداوند متعال مي

﴿�ََ ََ  َ�ۡ�َ ْ لُوا َِ ۡع ََ ن 
َ
َ ْ ّنَِسآءِ �َۡسَتِطيُعٓوا َ�  ََ ّ ُُ  ْ ُتۡم  فََ� تَِميَُوا َۡ ََ َِ ََها  �لَۡمۡيلِ لَۡو  َُ َ�َتَذ

ََّقةِ� كَ  ََّتُقواْ فَِِّن  ٱلُۡمَع ََ واْ  ُۡ َ �ن تُۡصَِ َّ يٗما  � ِِ َّ  � َٗ و ُۡ  ].129النساء: [ ﴾١َ�َن َ�

توانيد (از نظر محبت قلبي) ميان زنان دادگري (كامل) را رعايت كنيد.  شما نمي«
كوشش و توان خود را به كار بگيريد. ولي (از زني كه ميانه خوبي با او  هرچند همه

نداريد) به طور كلي دوري نكنيد و او را سرگردان و ب�تكليف ننمايد. اگر ميان خود صفا 
و صميميت را زنده نماييد و پرهيزكاري را پيشه كنيد، خداوند به راستي بخشاينده و 

 ». مهربان است
در دوست داشتن است كه انسان » عدالت«ام آن غيرممكن است عدالتي را كه انج

 صروايت نموده كه رسول خدا مكلف به مراعات آن نيست؛ زيرا حضرت عايشه
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چه كه  آيد و در مورد آن پروردگارا اين عدالتي است كه از دست من برمي« د:ان فرموده
100F».توانم مرا مورد م�مت قرار مده نمي

1 
ـ هرچند ها  آن عاشرت و ماندن شبانه در خانه هر يك ازمراعات عدالت در ماما 

ماندن در شب است و روز،   سالمند و بيمار هم باشد ـ واجب است. و اساس تقسيم زمان
با ميل و رضايت خود حق خود را به ديگري ها  آن تابعي از آن است. اما اگر يكي از

را نقل كرديم كه حضرت تر روايتي  زيرا پيش بخشيد، مسئوليتي متوجه شوهر نيست.
شدت گرفت، از همسرانش  صهنگامي كه بيماري رسول خدا« ت:عايشه فرموده اس

اجازه خواست كه در منزل من باشد و من از او پذيرايي كنم و آنان نيز به او اين اجازه را 
شان حرام است. زيرا رسول  ستم به زنان و عدم مراعات حق مادي و معنوي». اند داده
 د:ان  ودهفرم صخدا
هركس داراي دو همسر باشد و يكي را بر ديگري ترجيح دهد، روز قيامت وقتي كه «

101F».شود يك طرف بدن او فلج و افتاده است برانگيخته مي

2 

 محافظت از كرامت زن -2
نمايند و هر چيزي كه  در زندگي خانوادگي زن و مرد شخصيت يكديگر را كامل مي

دار بكند، بر روي ديگري  حفظ نمايد يا آن را خدشهرا ها  آن كرامت و شخصيت يكي از
جا كه مرد نسبت به زن معمولً از توانايي جسمي و ارادي  تأثيري مستقيم دارد. از آن

بيشتري برخوردار است، لزم است از حرمت و كرامت زن و شريك زندگي خويش 
خانواده بشود، پاسداري كند و با هر چيزي كه ممكن است موجب زيان و آزار به منزلت 

 مقابله نمايد.

_____________________________ 
 اخرجه اصحاب السنن -1

 حمد و اصحاب السنناخرجه الخمسه ا -2
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سعد بن  ياي فطري و طبيعي است. روز غيرت مرد نسبت به همسر خود پديده
اگر مردي را همراه با همسرم ببينم اجازه دارم با نوك  د:پرسي صاز رسول خدا عباده

ممكن است از  د:خطاب به اطرافيان فرمو صرسول خداششيرم شكم او را پاره نمايم؟ 
شگفت شده باشيد، اما من (به خاطر احترامي كه خداوند براي حرمت  غيرت سعد در

ها قائل است) از او بيشتر حساسيت دارم؛ زيرا خداوند اعمال زشت پنهان و آشكار  انسان
102F».را حرام گردانيده است

1 
هاي مرد و زن اين غيرت ـ كه در ميان انسان  اما متأسفانه در ميان بسياري از هنرپيشه

غيرتي جرم  شود و در واقع ميان اين بي اي فطري است ـ كمتر مشاهده مي دهو حيوان پدي
 و جنايتي است كه آنان مجازاتش را در دنيا و آخرت خواهند چشيد.

مردي كه  د:گاه به بهشت راه نخواهند دا سه نفر را هيچ« ت:فرموده اس صرسول خدا
كار تشويق نمايد، زناني كه  بدكاري زن خود را ببيند و آن را تحمل كند يا او را به آن

 صخدمت رسول خدا ».اي آورند و شرابخواران حرفه خود را به شكل مردان در مي
چگونه آدمي » ديوت«دانيم شرابخوار چيست. اما آدم  ما مي صيا رسول اهللا د:گفته ش

مرداني هستند كه به رفت و آمد نارواي مردان ديگر بر همسرش اهميت « د:است؟ فرمو
103F».دهند نمي

2 
مرد موظف است به زن خود احترام بگذارد و از هرگونه گفتار و كرداري كه موجب 

اند و نبايد  هايي با حرمت و كرامت شود پرهيز نمايد. زيرا زنان هم انسان ناراحتي او مي
ها  آن هاي جسمي به برخورد بشود و تنها با نگاه لذتها  آن چون برده و خدمتكار با هم

حرمتي و توهين و استهزاء  هاي نااهل و ناآگاهند كه با زنان، با بي آدمنگاه بشود. و اين 
 ت:كنند؛ زيرا خداوند متعال فرموده اس برخورد مي

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ َّ َۡ َك َََق ََ  ].70اإلرساء: [ ﴾و
_____________________________ 

 اخرجه البخاري -1

 اخرجه الطبراني -2
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 ». ايم را محترم و گرامي گردانيدهما فرزندان آدم «

 برآورده نمودن نياز همسر -3
دهد، زن نيز  ادگي را براساس مصلحت و منفعت مشترك قرار ميمرد روابط خانو

برآورده چون مرد نياز به تأمين و تكميل غريزه جنسي دارد و مرد لزم است در جهت  هم
نمودن و كامل گرديدن نيازش، تنها در فكر خود نباشد و به او هم توجه كند، تا زمينه 

پيشگيري از مشكل بسيار بهتر از پرداختن  توجهش را به ديگران از ميان بردارد و در واقع
 به حل آن است.

مورد تأكيد قرار گرفته  صاين حق زنان حقي ثابت است كه در سنت رسول خدا
ام  عبداهللا شنيده« ت:فرموده اس صاست. از عبداهللا بن عمرو روايت شده كه رسول خدا

: بله صحيح ازي؟ گفتمپرد نماز شب ميهمه روزها را روزه و بسياري از اوقات شب را به 
! او فرمود اين كار را مكن! گاهي برخي از روزها را روزه بگير و صاست يا رسول اهللا

 را نماز بخوان و ها شب برخي از روزها را از گرفتن روزه خودداري كن! و برخي از
يي ديگر را استراحت كن. زيرا جسم و چشمان و همسرت هر كدام حق و حقوقي ها شب

از اين طريق  صرسول خدا» ارند و حق هر يك را به خوبي ادا كن!برعهده تو د
خواستند كه توجه مسلمانان را به مسئوليت خود در برابر تأمين نيازهاي طبيعي خود و 

 همسر جلب نمايند.
آيد و در  تا جايي كه قيام به مسئوليت زناشويي به عنوان نوعي عبادت به شمار مي

«...  ت:فرموده اس صشود. زيرا رسول خدا مي مقابل آن اجر و پاداش نصيب او
يا رسول  د:خدمت ايشان گفته ش». شما با همسران خود احسان و صدقه است همبستري

شويم، پاداش  بستر مي مان هم ما كه به خاطر تأمين نياز طبيعي خود با همسران صاهللا
را انجام  اگر از راه حرام اين كار« د:فرمو صاخروي هم خواهيم داشت؟! رسول خدا
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گرفتيد؟ و اداي اين مسئوليت از طريق ح�ل و روا  داديد، مگر مورد مجازات قرار نمي مي
104F».هم داراي اجر و پاداش است

1 
ـ  قيام به اين مسئوليت به روشي معتدل و ميانه ـ با توجه به قضاوت حضرت عمر

نموده و از  هر چهار شبانه روز يك بار است؛ زيرا خانمي به حضور حضرت عمر مراجعه
مند بود و پس از فراخواني شوهرش اين مسئوليتش را به او يادآوري نمود،  شوهرش گله

 كه بعداً تمامي ماجرا بيان خواهد شد.
با  همبستريهرگاه مرد عذري قابل قبول نداشته باشد، اقدام به  د:گوي ابن قدامه مي

در روايتي كه كعب آن را همسرش بر او واجب است. امام مالك نيز همين رأي را دارد. 
كرد،  زماني كه ميان زن و شوهري داوري مي حضرت عمر« ت:نقل نموده، آمده اس

خواهي حق او را مراعات كني و  اين خانم بر تو حق و حقوقي دارد اگر مي« د:فرمو مي
كن و از مشك�ت و  همبستريچهار روز يك بار با او  عدالت را رعايت نمايي، هر

 ».شگري بنماناراحتي او پي

 حفظ اسرار زناشويي -4
يكي از حقوقي كه زن بر دوش همسر خود دارد آن است كه در مورد مسايل 

چيزي را براي ديگران بازگو ننمايد. زيرا امام مسلم از ابوسعيد ها  آن خصوصي ميان
بدترين جايگاه روز قيامت « ت:فرموده اس صرسول خدا ه:خدري نقل نموده است ك

را  همبستريشوند و سپس اسرار  بستر مي اني است كه با همسران خود هممتعلق به مرد
 ».نمايند براي ديگران بازگو مي

_____________________________ 
 اخرجه مسلم عن ابي ذرالغفاري -1
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 همبستريآداب 
 و در اثناي همبسترياي را پيش از اقدام به  هاي پسنديده فقهاي مسلمان آداب و روش

 :اند، كه عبارتند از آن ذكر كرده
معني اين جمله  د:گوي يم؛ زيرا عطاء مييعني گفتن بسم اهللا الرحمن الرح ه:تسمي -1

 د:فرماي كه خداوند مي

ِسُ�مۡ ﴿ ُۡ �
َ
واْ ِ� ُُ ِ َن قَ  ].٢٢٣ة: البقر[ ﴾ََ

ايسته، شو براي خود (با انتخاب همسران شايسته و پرورش فرزندان صالح و «
 ». اي پيشاپيش بفرستيد توشه

و در حديث متفق  ناشويي است.به معني گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم قبل از عمل ز
هرگاه خواستيد با همسران خويش « د:ان  فرموده صآمده است كه رسول خدا عليه

بسم اهللا الرحمن الرحيم. خداوندا ما را از شطان دور بدار و  د:همبستر شويد، بگويي
 »دهي دور فرما... چه به ما مي شيطان را نيز از آن

 د:ان مودهفر صابن ماجه نيز روايت نموده است كه رسول خدا
هرگاه با زني ازدواج كرديد يا مركبي را خريداري نموديد، يا خادمي را استخدام «

خواهم و از  پروردگارا خير و بركت اين را از تو مي د:كرديد نزديك آن بايستيد و بگويي
105F».برم شر و مضرت آن به تو پناه مي

1 
، كراهت دارد، زيرا نباشدها  آن قيام به عمل زناشويي به صورتي كه پوششي بر روي

 د:ان  فرموده صروايت شده كه رسول خدا
هرگاه با همسران خود همبستر شديد، خود را بپوشانيد و همانند حيوانات رفتار «

نكنيد. و از انجام عمل زناشويي در معرض ديدن و شنيدن ديگران ـ به ويژه اعضاي 
 ».شودخانواده ـ و بوسيدن و مباشرت در حضور مردم به شدت پرهيز 

_____________________________ 
 رواه ابن ماجه و ابوداود -1
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عمر بن حزم و عطاء بر اين باورند كه عمل زناشويي رو به قبله  ه:عدم استقبال قبل -2
 كراهت دارد.

هنگام « د:ان فرموده ص: ابن عساكر روايت نموده كه رسول خداپرهيز از ك�م -3
 ».همبستري با همسران زياد حرف نزنيد؛ زيرا ممكن است سبب للي و گنگي بشود

مستحب است كه زن و شوهر پيش از عمل زناشويي مدتي را به : شوخي و بازي -4
به خوبي تحريك بشود و ها  آن شوخي و م�عبت و م�مسه يكديگر بپردازند تا غريزه

مرد پيش از همسرش ارضاء شد، بايد عمل را  چنانچهنهايت لذت را از همديگر ببرند و 
نمايد كه رسول  مالك روايت ميتا ارضاي او هم ادامه دهد. زيرا عبدالرزاق از انس بن 

 ت:فرموده اس صخدا
ارضاء شديد، شتاب نكنيد تا او ها  آن هرگاه با همسران خود همبستر شديد پيش از«

توجهي به اين موضوع سبب نارضايتي و زيان  هم به طور كامل ارضاء شود؛ زيرا بي
 ».شود جسمي و روحي همسر مي

زناشويي را پس از ساعاتي تكرار كنند، زن و شوهر خواستند عمل  چنانچه: غسل -5
بهتر اين است كه در فاصله ميان آن استحمام نمايند. زيرا ابن بطه از ابوسعيد خدري 

 د:ان فرموده صرسول خدا ه:نمايد ك روايت مي
هرگاه در آغاز شب با همسران خود همبستر شديد و پس از آن قصد داشتيد بار «

 ».اقدام به گرفتن وضو بنماييد ديگر آن را تكرار بنماييد، ابتدا
راضي ها  آن : اگر كسي داراي دو همسر است، هرچند خودهمبستري نامشروع -6

اقدام به عمل زناشويي بنمايد؛ زيرا ها  آن باشند، جايز نيست كه در حضور يكديگر با
هاي پست و  هاي با مروت و با كرامت نيست و تنها آدم چنين كاري شايسته انسان

ممكن است اقدام به چنين عملي نمايند. اما خوابيدن مرد در ميان دو همسر  شخصيت بي
 ـ جايز است. زيرا اجازه دادن و ندادن حقها  آن در يك رختخواب ـ به شرط رضايت

 .هاست آن
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اي  را در منزل جداگانهها  آن لزم است مردي كه داراي چند همسر است هر يك از
فراهم نشود و با توجه به حساسيتي كه ها  آن در ميان سكني دهد. تا زمينه كينه و عداوت

ها  آن شان فراهم نگردد. اما تهيه محل سكونت براي مشغولي خداوند اسباب ناراحتي و دل
 يكسان باشد مانعي ندارد.ها  آن اي كه منزل در يك حياط به گونه

 حقوق مادي زنان
 :ند ازترين حقوق مادي زن بر شوهر خود عبارت مهم

 ريهمه -1
گردد و زن  مهريه مالي است كه به محض عقد و معاشرت برعهده مرد قرار مي

چنان كه گفته شد پس از عقد صحيح مهريه بر شوهر و  نمايد. هم استحقاق آن را پيدا مي
 د:فرماي شود؛ زيرا خداوند متعال مي براي زن واجب مي

﴿ ْ حتِِهّ� ِ�ََۡةٗ  �َّنَِسآءَ  َََءاتُوا �َ َُ  ].4: النساء[ ﴾ََ

 ». را به آنان بدهيد هايشان مهريهبا طيب خاطر «
 ت:چنين فرموده اس هم

ََُه�ّ  اتُوُه�ّ  َٔ ِمۡنُهّ� َ�  ۦبِهِ  �ۡسَتۡمَتۡعُتمَ�َما ﴿ و َُ
ُ
ةٗ  َ َِ  ].24النساء: [ ﴾فََِ�

اش را (به طور كامل) بپردازيد  د و با او همبستر شديد مهريهيكرد ازدواجاگر با زني «
 ». ي (خدايي) استا و اين فريضه

هدف از مهريه اظهار اهميت عقد، ازدواج، اكرام و احترام به شخصيت زن و اظهار 
اي براي دوام معاشرت و زندگي  حسن نيت و صداقت مرد براي ازدواج با او و زمينه

كه مرد بايد متعهد پرداخت مهريه بشود اين است كه معمولً  زناشويي است و علت اين
شان بيشتر از زنان  توانايي ماليبه كار و تجارت و درآمد حاصل از آن مردها با توجه 
زنان در صورت جدايي يا فوت همسر بيشتر به توشه و سرمايه مادي است و معمولً 

 د:ان كنند. زيرا خداوند متعال فرموده احتياج پيدا مي
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﴿ ُِ ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح َل  �َّنَِسآءِ قَّ� ِّ ُ بَِما فَ َّ حلِِهمۡ َ�عۡ  � ۡمَ�
َ
ُقواْ ِمۡ� َ َۡ �

َ
ََِمآ َ ََ ح َ�ۡعض   ُهۡم َ�َ َِ﴾ 

 ].34النساء: [

مردان (مسئوليت) سرپرستي و خدمت زنان را برعهده دارند؛ زيرا خداوند برخي را «
هاي جسمي و ارادي) بر برخي ديگر برتري بخشيده و نيز به اين دليل  خاطر توانايي به(

 ». نمايند خود (براي خانواده) هزينه مي كه (معمولً مردان) از اموال
اينك در غرب زنان بايد مهريه را پرداخت كنند درست عكس فطرت بشري و توهين 

هاي  كشي از اوست؛ زيرا زن مجبور است كه مدت به شخصيت و كرامت زن و بهره
ود موفق به اين كار نش چنانچهآوري مهريه به كار و ت�ش بپردازد و  زيادي را براي جمع

 ممكن است دچار انحراف و بردگي جنسي بشود.

 مخارج زندگي -2
شرعاً مرد مكلف است كه مواد غذايي، لباس و مسكن مناسب را براي همسرش 

خدمت داشته باشد مرد نيز بايد در حد توان و  زن نياز به پيش چنانچهفراهم نمايد و 
مرد بايد نيازهاي  د:گوي يخدمتي را براي او استخدام نمايد و ابوالقاسم حنبلي م پيش

 ضروري زن مانند لباس و خوراك او را فراهم كند.
چنان كه گفته شد بر مردان واجب است؛ زيرا زن با  فراهم نمودن مايحتاج زندگي هم

هاي خانوادگي مكلف به تهيه مخارج زندگي نيست. خداوند متعال  توجه به مسئوليت
 د:فرماي مي

ۡسِكُنوُه�ّ ﴿
َ
َ  َُ ۡي َِ ْ َعََۡيِهّ�ۚ �ن ُ�ّ�  ِمۡ�  ينُِقوا َِ َُهّ� ِ�ُ َّ ر َِ َ� تُ ََ ُ�ۡم  َِ َۡ َُ  �ِ َسَكنُتم من

ََُۡه�ّ  ََ ۡعَ�  َِ ّ�ح يَ َِ �ُِۡقواْ َعََۡيِهّ� 
َ
ۡل  فَُ ََ حِت 

ََ َْ  ].6الطالق: [ ﴾َُ

زنان را در جايي مسكن دهيد كه خود ساكن هستيد و در توان داريد و به ايشان زيان «
و در تنگنايشان قرار ندهيد. اگر آنان باردار باشند خرج و نفقه ايشان را بپردازيد  دنرساني

 ». نمايند تا زماني كه وضع حمل مي
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اين آيه هرچند موضوع وجوب تأمين نفقه زني را كه در حال عده ط�ق قرار دارد، 
و در حال  شود كه ط�ق داده نشده نمايد، اما به طريق اولي شامل زناني هم مي بيان مي

 برند. عده به سر نمي
به وجوب تأمين مايحتاج ضروري زنان  صدر احاديث بسياري از سنت رسول خدا

به خدمت  ت:اشاره شده است. از جمله ابوداود از معاويه قشيري نقل نموده كه گفته اس
از همان « د:رسيدم و پرسيدم رأي تو در مورد همسران ما چيست؟ فرمو صرسول خدا
كنيد،  اي كه لباس خود را تهيه مي بدهيد و از همان پارچهها  آن خوريد به ميغذايي كه 

را هم تهيه نمائيد، آنان را مورد ضرب و شتم قرار ندهيد و با كردار و گفتار ها  آن لباس
 ».رفتار ننمائيدها  آن زشت و ناپسند با

بوسفيان به هند همسر ا ه:اند ك روايت نموده امام بخاري و امام مسلم از عايشه
است و ! ابوسفيان آدم خسيسي صيا رسول اهللا ت:رسيد و گف صحضور رسول خدا

شوم گاهي مخفيانه چيزي را دور  پردازد، و من مجبور مي ام را نمي مخارج كافي من و بچه
 »زان احتياج خود و فرزندت بردار!به مي« د:فرمو صاز چشم او بردارم. رسول خدا

تهيه « د:در حجه الوداع فرمو صرسول خدا ه:نمايد ك چنين امام مسلم نقل مي هم
 ».مخارج زندگي و لباس زنان برعهده شماست

روي را در خرج و هزينه رعايت كنند و از  زنان مسلمان هم لزم است اعتدال و ميانه
 د:فرماي ريخت و پاش خودداري نمايند. زيرا قرآن حكيم مي

﴿ �َ َك َمۡغَُوًََة َِِ�ح  ََ ََ ّ َ�َۡعۡل يَ ُُ َ� تَبُۡسۡطَها  ََ ُنقَِك  ُُ ا  �َۡبَۡسِط   ًَ ُۡسو ُّ َُوٗما  َُ  ََ  ﴾٢َ�َتۡقُع
 ].29اإلرساء: [

دست خويش را بر گردنت بسته مدار (و از كمك به ديگران خودداري مكن و بخيل «
از كار بماني و مورد م�مت  دست مباش كه سبب شود مباش) و بيش از حد هم گشاده

 . »بگيري و غمناك بگردي (اين و آن) قرار
 د:فرماي چنين خداوند متعال مي هم
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ا ﴿ ًَ ََۡبِذي  َۡ ِ ََُبذن  �َ َِ��َ  ِِنّ  ٢ََ ِ حَن  �لُۡمبَذن �َ َۡ ِ  ].27 -26اإلرساء: [ ﴾�لّشَ�حِط�ِ َ��ُٓواْ ِ

 ». باشند ها مي ريخت و پاشگر مباش * زيرا ريخت و پاشگران همنشينان شيطان«
 ت:هزينه بر مرد هم واجب است زيرا در حديثي آمده اسرعايت اعتدال در خرج و 

 ».خرج كردن آرام و مناسب نشانه آگاهي و درايت مرد است«
 خ�صه سخن اين است كه در شش مورد تهيه مخارج زن بر شوهرش لزم است.

: كه مقدار و نوع آن با توجه به ميزان درآمد مرد و شرايط اقتصادي آرد گندم -1
كه مواد غذايي در اختيار همسر قرار  كند. اين نطقه فرق ميجامعه و سرزمين و م

 دهد يا وجه نقد و بهاي آن را به او بدهد، بستگي به خواست و مصلحت زن دارد.
نخود، لوبيا، روغن، برنج، گوشت و ... مواد  د:: تهيه مواد غذايي ماننمواد غذايي -2

اجاق گاز و ...  د:چوب، نفت، گاز و ... وسايل پخت و پز مانن د:سوختني مانن
مانند بخاري و آب براي آشاميدن، شستشو و استحمام، بر مرد  ا:وسايل گرماز
 واجب است.

كه پخت  ت:باشد آمده اس كه فقه امام مالك مي» جواهر الثمينه«: در كتاب خدمتكار -3
و پز و شست و شو و ديگر كارهاي منزل بر همسر واجب نيست. به ويژه زني كه 

منزل را ندارد شوهر نبايد او را به آن مجبور نمايد، يا زن را مجبور توانايي كارهاي 
 كند كه خادمي را براي كار منزل استخدام نمايد، و خود زن حقوقش را بپردازد.

واجب است لباس و پوشش  بر مرد د:گوين چنان كه فقهاي مالكيه مي هم :لباس -4
د و از گرماي تابستان متناسب با شخصيت زن و عرف محل را كه بدن او را بپوشان

حنا، كرم،  د:و سرماي زمستان مصون بدارد، تهيه كند. اما تهيه لوازم آرايشي مانن
 عطر و ... بر مرد واجب نيست.

ها و  مرد لزم است به اندازه كافي براي استحمام، شستشوي لباس ت:وسايل بهداش -5
تر  . از همه مهموف و ... صابون و مواد شوينده را در اختيار همسرش قرار دهدرظ
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اين است كه به هنگام بيماري زن، شوهر بايد او را به پزشك ببرد و هزينه دارو و 
 درمان او را بپردازد و مراقبت لزم را از او به عمل بياورد.

شان بر اين است كه شوهر در حد توانائي بايد محل سكونتي را  : فقها رأيمسكن -6
 مسرش فراهم سازد.به صورت خريد، ساخت و يا اجاره براي ه

 حقوق زن بر شوهر به مفهوم امروزي
 ت:اسشوهر با توجه به شرايط زماني كنوني در مقابل همسر خود داراي نُه مسئوليت 

106F

1 
 ه:نمايد ك مينقل » اوسط«و » وسيط«هاي  طبراني در كتاب ه:پرداخت كامل مهري  -1

راي او معين كند و اي را كم يا زياد ب هر مردي كه با زني ازدواج نمايد و مهريه«
قصد پرداخت آن را نداشته باشد، به عنوان زناكار نزد خداوند مورد محاسبه قرار 

 خواهد گرفت.
: مرد همسر خود را به عنوان شريك غم و شادي و مايه آرامش و احساس آرامش  -2

 آسودگي زندگي خود و احساس كند.

براي حفظ  تهيه مسكن مناسب: در حد معمول و متناسب مسكني مناسب را  -3
 حرمت و صحت و كرامت همسر فراهم نمايد.

هاي ديني و  لزم است شوهر همه توان خود را براي آموزش مسئوليت :آموزش  -4
 فرهنگي اخ�قي به همسرش به كار بگيرد.

هاي بيگانه  مرد نبايد شرايطي را فراهم نمايد كه همسرش با آدم ت:اعتدال در غير  -5
ل خارج گردد و او را در برابر همه مواردي كه قاطي شود و بدون ضرورت از منز

ممكن است دچار سوء ظن و شك و ترديد است، محافظت نمايد و او را با مردي 
 بيگانه ـ هرچند پرهيزكار هم باشد ـ در خانه و جايي ديگر تنها نگذارد.

_____________________________ 
1-  
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رو باشد و به  اخ�ق و گشاده : لزم است مرد با همسر خود خوشرويي گشاده  -6
تش با او به شوخي و سرگرمي بپردازد و او را متوجه بنمايد كه از خاطر رضاي

 دارد. صميم قلب دوستش مي

: مرد نبايد از همه حركات و كردار و گفتار همسرش ـ به ويژه در پوشي چشم  -7
حضور ديگران ـ خرده بگيرد و بهتر آن است كه از بسياري از اشتباهات او 

 وت او را نصيحت كند.پوشي نمايد و در صورت لزوم در خل چشم

: به خاطر حفظ حرمت و كرامت خود و همسر و اداي وفاي به عدم كشف اسرار  -8
 پيمان مشترك زندگي از بدگويي و كشف اسرارش نزد ديگران خودداري كند.

در لباس، خوراك، ها  آن مرد داراي چند همسر باشد، بايد ميان چنانچه: دادگري  -9
 نمايد. مسكن و رفت و آمد به عدالت رفتار

 رضاع و شيرخوارگي -3
زن مسئول شير دادن به فرزند شيرخواره خويش است، زيرا او بيش از هركس ديگر 

نمايد و همه پزشكان بر  دارد و نسبت به او احساس مسئوليت مي فرزندش را دوست مي
اين باورند كه شير مادر از شير همه زنان ديگر بسيار بهتر است؛ زيرا با توجه به مراحل 

 عمر كودك و ميزان چربي شير با نياز جسمي كودك تناسب بيشتري دارد. 
به همين دليل است كه خداوند متعال مادران را به شير دادن به فرزندان خود ـ در 

اي خبري به معني امر ـ در مدت زماني كه حداكثر آن دو سال است، دستور  قالب جمله
 د:فرماي دهد و مي مي

﴿ ََ حُت و �َِ َح �ََۡ �  َۡ ن يُتِّم يُ
َ
اَد َ ََ

َ
� لَِمۡ� َ ِ�ََُِۡ ۡوََۡ�ِ َ� َِ ُهّ�  ََ ح ََ َۡ

َ
ََّضاَعةَ ِضۡعَ� َ  ﴾�ل

 ].٢٣٣ة:البقر[

 هرگاهدهند،  مادران (اعم از مطلقه و غيرمطلقه) دو سال تمام فرزندان خود را شير مي«
 ». يا هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي باشندها  آن يكي از
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ن دارأيشان بر اين است كه مادران شرعاً مكلف به شير دادن به نوزا مالكي فقهاي 
اند، حتي اگر در حال گذرانيدن عده در ط�ق رجعي هم باشند و علماي حنفي  خويش

مادران از نظر اخ�قي و عاطفي ـ نه واجب شرعي ـ به نوزادان خود شير  د:گوين مي
دن داده باشد. در اين صورت بر او واجب دهند، مگر آن كه تعهدي مبني بر شير دا مي
شود. و اين كار براي حفظ حيات كودك لزم است. زيرا شير دادن يا ندادن حق مادر  مي

توان ـ به جز در مواردي كه نصي و  كس را نمي و استفاده از آن حق كودك است و هيچ
 حكمي يا تعهدي وجود داشته باشد ـ به كاري مجبور كرد.

زماني كه پدر فقير و  ت:مكلف به شير دادن به نوزاد خويش اسدر سه حالت زن 
مستمند باشد. يا كسي را براي شير دادن به كودك نداشته باشد و يا زماني كه كودك از 

» المقدمات«خوردن شير زنان ديگر خودداري كند. شافعيه و حنابله و ابن رشد در 
 شير دادن مادر به نوزاد خويش مستحب است. د:گوين مي

107F

1 

 حقوق مشترك زن و شوهر :سوم
به دليل خطاب عمومي آيات و احاديث، اصل مورد پذيرش شريعت اس�م مساوات 
ميان زن و مرد در احكام شرعي است؛ زيرا مكلف بودن به احكام شرعي به شرايطي 

 (زن و مرد) وجود دارد.ها  آن عقل و بلوغ بستگي دارد كه در هر دوي د:مانن
اصله پس از جاري شدن عقد ازدواج سه حق مشترك كه ثمره بر اين اساس، ب�ف

گيرد. و اين  تعلق ميها  آن سازد به هر يك از ازدواج است و مقاصد آن را محقق مي
حقوق براساس اصل مساوات مادي و معنوي مورد تأكيد شريعت ميان زنان و مردان 

 د:فرماي است، در همين رابطه است كه خداوند متعال مي

لَُه�ّ ﴿ ِيِمۡثُل  ََ َّ �  ِ َِف َعََۡيِهّ� ب َُ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾ٱلَۡمۡع
 ». دارند، داراي حقوقي هم هستند مسئوليتبه همان ميزان كه زنان «

_____________________________ 
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108F».زنان با مردان همسان و شريكند« ه:و در حديثي آمده است ك

1 

 حق عمل زناشويي -1
ه به نيازهاي بشري مندي و تمتع از يكديگر را با توج هر يك از زن و شوهر حق بهره

 بيماري يا عادت ماهيانه وجود داشته باشد. د:كه موانعي مانن دارند، مگر اين
اقدام به عمل زناشويي از نظر شرعي و اخ�قي در راستاي حفظ حرمت و عفت 
همسر در حد توان بر مرد لزم است. اما اقدام به نزديكي به همسر از طريق نامشروع و 

 د:فرماي مي صاست؛ زيرا رسول خدا لواط از گناهان كبيره
109F».هركس از راه غيرطبيعي با همسر خود نزديكي نمايد، ملعون است«

2 
 د:فرماي اما اين آيه كه مي

ّ�ح ِشۡئُتمۡ  �َِسآؤُُ�مۡ ﴿
َ
ثَُ�ۡم � َۡ َِ تُواْ 

ۡ
َُّ�ۡم فََ    َۡ  ].٢٢٣ة: البقر[ ﴾َِ

خواهيد وارد آن  مي كه گونهباشند، پس از هر  بذرافشاني شما مي محلزنان شما «
 ». (محل كشت) شويد

خواهيد از طريق مشروع و  به اين معناست كه به هر حالت و روشي كه خود مي
 شود، به عمل زناشويي اقدام نماييد. طبيعي و محلي كه نطفه در آن منعقد مي

چنين در حالت عادت ماهيانه اقدام به عمل زناشويي با همسر حرام است. در اين  هم
 د:فرماي داوند متعال ميمورد خ

﴿ �َۡ� يِض� َعِ�  َُو�ََك  َٔ ََ ِۡ ى فَ  �لَۡم َٗ
َ
ْ قُۡل ُهَو َ َ�ِلُوا ُۡ ّنَِسآءَ  ٱ يِض ِِ  �َ ِۡ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾�لَۡم

: آن كار باعث بگو د:كنن در مورد (آميزش با زنان به هنگام) حيض از تو سئوال مي«
 ». ي با) زنان پرهيز كنيدضرر (و بيماري) است. پس در حالت قاعدگي از (همبستر

 د:ان فرموده صچنين رسول خدا هم

_____________________________ 
 اخرجه احمد و ابوداود و الترمذي -1
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هركس با زن قاعده و يا از طريق نامشروع با وي همبستر شود، يا به كاهن و منجم «
چه كه بر محمد نازل گرديده كافر شده  مراجعه كند و حرف او را تصديق نمايد، به آن

110F».است

1 
به حيوانات نيز حرام و نامشروع  بازي و تجاوز جنس لزم به يادآوري است كه هم

 د:ان فرموده صهستند. رسول خدا
دهد فاعل و مفعول را به قتل  هركس را ديديد كه عمل قوم لوط را انجام مي«

 ».برسانيد
مرد از عهده مسئوليت خود در رابطه با عمل زناشويي  چنانچهلزم به يادآوري است، 

يق حكمه شرعي و دادگاه تفاضاي جدايي تواند از طر به هر دليل برنيايد همسر او مي
 بنمايد.

 اثبات نسب فرزندان -2
اثبات نسب حق دو طرفه والدين و فرزندان است ـ هرچند در ظاهر به پدر نسبت 

شوند ـ اما در واقع فرزندان ثمره درخت زندگي مرد و زن و نعمتي بزرگ از  داده مي
د. و از طرف ديگر اثبات نسب در رون هاي خداوند نسبت به بندگانش به شمار مي نعمت

. خداوند متعال هاست آن جهت سرپرستي و نگهداري كودكان و جلوگيري از سرگرداني
 د:فرماي مي

ِي ََُهوَ ﴿ َّ ََ ِمَ�  � ََ َعََهُ  �لَۡمآءِ ََ َۡ � فَ �  ۥ�ََ�ٗ َٗ ي َِ ََّك قَ ََ َ�َن  ََ  ۗ� َٗ ۡه َِ ََ  ﴾٥�ََسٗبا 
 ].54الفرقان:[

ها را آفريده است و او را (داراي خويشاوندي) نسبي  انسانخداست كه از آب (مني) «
 ». و دامادي قرار داده است و پروردگار تو همواره توانا بوده و هست

_____________________________ 
 ي و ابن ماجه و ابوداوداخرجه احمد و الترمذي و النساي -1
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نسب پاك مايه افتخار فرزندان است و آنان در جهت محافظت از منزلت و كرامت 
ن توهين به نمايند و هرگونه توهين و برخورد نادرستي را به آنا والدين خويش ت�ش مي

ها  آن آورند ـ از سوي ديگر اع�م برائت از فرزندان خود و انكار نسب خود به شمار مي
اي كه نامي از پدر و مادر او برده  چنين فرزندخواندگي به گونه حرام و نامشروع است. هم

نشود ـ به خاطر حفظ حق و عدالت ـ حرام است. زيرا هر انساني بايد به پدر و مادر و 
 د:فرماي وندان خود نسبت داده شود، در اين مورد خداوند متعال ميخويشا

ََ  �ۡدُعوُهمۡ ﴿ ۡقَسُط ِعن
َ
ِ �بَآ�ِِهۡم ُهَو َ َّ  ].5األحزاب: [ ﴾�

 ». تر است را به نام پدران خود بخوانيد، اين كار نزد خداوند منصفانهها  آن«
اشاره ها  آن ند مورددر اين رابطه احاديث بسياري نيز روايت شده است كه به چ

 نماييم. مي
پدر خود صدا بزنند و او به آن آگاه باشد، بهشت بر او حرام  هركس را به نام غير«
111F».است

1 
هركس به جز پدر خود به كسي ديگر نسبت داده شود، لعنت و نفرين خداوند تا روز «

112F».قيامت بر او باد

2 
شوهرش نيست به او نسبت  داند متعلق به چنين حرام است زني كودكي را كه مي هم

 ت:فرموده اس صبدهد، زيرا روايت شده كه رسول خدا
نسبت دهد، هيچ طمعي به ها  آن اي نيست به هر زني كودكي را كه متعلق به خانواده«

برند، و هر مردي هم كه  گاه او را به بهشت نمي مرحمت خداوند نبايد داشته باشد و هيچ
خداوند خود را از او پنهان  د:گوي د بداند كه دروغ مينسب فرزند خود را انكار كند و خو

113F».دارد، و روز قيامت در حضور همه مردم او را رسوا خواهد نمود مي

3 
_____________________________ 

 اخرجه احمد و الشيخان -1
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 ارث بردن -3
. زيرا زندگي زناشويي ميان مرد و هاست آن ارث بردن متقابل زن و شوهر حق مشروع

برد. به  ري از او ارث مينمايد و هرگاه يكي از آنان فوت كند، ديگ زن ايجاد قرابت مي
اخت�ف دين يا قتل عمد و امثال آن در ميان نباشد. خداوند  د:شرطي كه موانع ارث مانن

 د:ان متعال فرموده

َ�  فَََُ�ُم ﴿ ََ ۚ فَِِن َ�َن لَُهّ�   �َ ََ ُ�ۡم ِِن َّۡم يَُ�� لُّهّ�  َُ ح ََ َۡ َََك ََ ََُ�ۡم �ِۡصُف َما تَ ََ و
َُعُ  َّ �ۡ  �ل ََ لَُهّ� ُِّما تَ ََ  � َۡ َديۡ� 

َ
َ� بَِهآ َ َِ ّية  يُو َِ ََ  َِ َُعُ َ�ۚ ِمۢ� َ�ۡع َّ َّۡم يَُ�� َُّ�ۡم  �ل ۡ�ُتۡم ِِن  ََ ُِّما تَ

 ۚ  �َ َ�  فَََُهّ�  ََ ََ � �ن َ�َن  �ُُّم�ُ فَِِن َ�َن ََُ�ۡم  َۡ َديۡ� 
َ
وَن بَِهآ َ َُ ّية  تُو َِ ََ  َِ ِۢ� َ�ۡع ۡ�ُتم� من ََ ُِّما تَ

 ََ َِ
َ
ًَة َ ل  يُوََُ  َكَ�َح َُ  ٖ

َ
َ ََ ُۡ �  ُ�َ ِۡنُهَما  ۥٓ ََ َ  من ِِ ح ََ  ِ

ت  فََُِ�ن َۡ
ُ
َ َۡ
َ
ٌخ َ
َ
ُسۚ َ َُ   �لّس

َ
َ فَِِن َ��ُوٓاْ َ َُ مِ�  ۡ�

 ِِ َ�ُٓء  َ ُِ حلَِك َ�ُهۡم  ََ � َِ َۡ َديۡ�   �َُُّ
َ
ّية  يُوَ�ح بَِهآ َ َِ ََ  َِ  ].12النساء: [ ﴾مِۢ� َ�ۡع

مانده همسرانتان از آن شماست ـ اگر فرزندي (از شما يا  نصف دارايي به جاي«
شوهران قبلي و يا نوه و نوادگاني) نداشته باشند و اگر فرزندي داشته باشد، سهم شما از 
اموال او يك چهارم است و سهم شما پس از انجام دادن وصيت و پرداخت بدهكاري 

اگر فرزندي (از آنان يا زنان برند.  اوست و همسران شما يك چهارم دارايي شما را مي
ديگر) نداشته باشيد و اگر شما داراي فرزند (يا نوه و نوادگاني) بوديد، سهميه همسرانتان 

داده ها  آن ايد يا پرداخت بدهكاريتان (به يك هشتم است و پس از انجام وصيتي كه كرده
 ». شود) مي

دنيا و آخرت زنان اما در رابطه با ايمان و عمل صالح و توانايي كسب فضايل 
توانند با عمل صالح و عبادت بيشتر با  گونه تفاوتي با مردان ندارند و حتي زنان مي هيچ

چنين زنان بسياري بوده و هستند كه  پيشي بگيرند. همها  آن مردان رقابت نمايند و بلكه از
با منزلت، اند. خداوند در ارتباط  در دستيابي به مدارج علمي و منزلت اخ�قي جلو افتاده

 د:فرماي كرامت و حرمت مردان و زنان مي
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اَب ﴿ َۡ ِۢ�  فَٱۡستَ ُ�م من ُِ � َ�ۡع ح ََ �
ُ
َ َۡ
َ
َ  َ َك
ََ  �ِ ِنُ�م من حِمل  من َمَل َ� َُ ِضيُع 

ُ
�نِ َ�ٓ َ

َ
َُّهۡم � ََ لَُهۡم 

 ].195آل عمران: [ ﴾َ�ۡعض  
ي از پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد (و فرمود كه) من عمل هيچ صاحب عمل«

 ». كنم شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد، تباه نمي
و در ارتباط با حفظ نتايج اعمال و سعادتمند نمودن زنان در دنيا و آخرت براساس 

 د:فرماي عدل خويش مي

يََِّنهُ  َم�ۡ ﴿ ۡۡ ۡؤمِ�  فَََنُ ُُ ََُهَو  ح  ََ �
ُ
َ َۡ
َ
َ  َ ِ� َََك ا من ٗۡ ِ َح ََ ٖٗ َطينَِبٗة   ۥَعِمَل  َيوح َِِ�ّنُهۡم  َِ ۡۡ َ

ََ ََ
ۡعَمَُوَن  َُ َسِ� َما َ��ُواْ  ِۡ

َ
ََُهم بُِ َۡ

َ
 ].97النحل: [ ﴾٩َ

هركس چه مرد و چه زن كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد (در اين دنيا) زندگي «
را براساس بهترين ها  آن بخشيم و در (آن دنيا) پاداش پاكيزه و خويشاوندي را به او مي

 ». داد كارهايشان خواهيم
اس�م شريعت و راهكار  ه:لزم است خواهران مسلمان به خوبي متوجه باشند ك
دار ـ نه ادعايي و سطحي و  خداوند است و براساس حق و عدالت و مساوات ريشه

را مشخص نموده است. و آنان را داراي اهليت مالكيت و استق�ل ها  آن محتوا ـ حقوق بي
 دارد. نهد و از تصرف در امور خويش باز نمي نمي »حجر«شمارد. و بر او  شخصيت مي

آورد و حق خاص او  مال و ثروتي را كه از راه مهريه و ارث و كار و ... به دست مي
شمارد، و او را مكلف به تأمين مخارج زندگي خانواده ننموده است. خواهران اهل  مي

هاي فريبنده را نخورند  بايمان و آگاه بايد مراقب باشند كه فريب ادعاهاي توخالي و سرا
و زندگي به سبك غرب را توهيني به حرمت و كرامت شخصيت خويش به شمار 
بياورند. سبك و روشي كه سرانجامي به جز فروپاشي اركان خانواده را در پي ندارد و 

را از منزل بيرون كشانيدند، شوهر و ها  آن پرست هاي پول و شهوت كه آدم پس از آن
ده بايد تاوان سنگين ذلت و هتك حرمت او را بپردازند. او نيز حيران و فرزندان و خانوا

 سرگردان در محيطي بدتر از جنگل و در ميان درندگان زندگي نمايد.
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جاست كه خانواده و فرزندان به خاطر وجود زنان خدمتكار مسلمان و غيرمسلمان  اين
عدم برخورداري از  شوند و به علت هاي بزرگي مي در كانون خانواده دچار خسارت

 گردند. روند و تباه مي شان به بيراهه مي تربيت درست انديشه و اخ�ق

 آيا عقل و دين زنان ضعيف است؟
چون عقل  هاي ديني، خداوند عقلشان را هم زنان در عرصه مكلف بودن به مسئوليت

جه و به هيچها  آن مردان آفريده و استعدادهاي فكري و ذهني و درك و معرفت اشياء
 چيزي از مردان كم ندارد.

ساقط گردانيده، ها  آن بدين صورت زماني كه خداوند قضاي نماز ايام قاعدگي را از
بوده و همان اجر و پاداش ها  آن همين ساقط گردانيدن به خاطر كامل شدن تكليف

 عبادت مردان را به دست خواهند آورد.
ها چنين چيزي  ر برخي از كتابگويند ـ متأسفانه د شود كه برخي مي گاهي شنيده مي

زنان ناقص است. به دليل فهم نادرست حديثي است كه » دين و عقل«توان يافت ـ  را مي
 امام مسلم آن را روايت نموده است.

114F

در «... كه  ت:روايت شده اس از عبداهللا بن عمر1
ام.  د نديدهميان زناني كه عقل و دينشان ناقص است، كسي را به اندازه تو عاقل و انديشمن

دليل ناقص بودن عقلشان آن است كه  ت:نقصان عقل و دين چگونه است؟ گف ت:زني گف
هم اين است ها  آن شهادت دو نفرشان به اندازه شهادت يك مرد است و دليل نقصان دين

خوانند و گاهي روزهايي از ماه رمضان را هم روزه  كه روزهايي را (در ماه) نماز نمي
 ».گيرند نمي

اين قضيه به خلقت و آفرينش زنان و حكمت خداوند  ه:به توضيح است ك لزم
نيست؛ ها  آن گونه تقصيري ندارند و گناهي متوجه گردد و در اين مورد زنان هيچ برمي

شوند و هرگاه كه دچار  زيرا خداوند خود آنان را به نوعي آفريده كه دچار قاعدگي مي

_____________________________ 
 60-65، ص2شرح المسلم للنوي، ج  -1
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م است كه از خواندن نماز و گرفتن روزه اين عذر بشوند براساس هدايت شريعت اس�
به اين دليل دو نفر زن ها  آن نمايند. و در ارتباط با شهادت و گواهي دادن خودداري مي

شهادتشان به اندازه شهادت يك مرد است كه غالباً از نيروي احساسات و عاطفه بيشتر و 
 تجارب اجتماعي و اقتصادي كمتري برخوردارند.

از نقص عقل زنان، نقص و عيب جسمي مادي و خلقتي  از طرف ديگر مقصود
چنان كه گفته شد، به خاطر غلبه روحيه احساسي و عاطفي و كمبود  نيست؛ بلكه هم

و به همين خاطر براي  هاست آن تجربه و عدم خبرگي او در زمينه مسائل اجتماعي بيشتر
نمايد، تا مسائلي را كه  تكميل ضعف آگاهي و غلبه بر عاطفه به خانمي ديگر نياز پيدا مي

روي داده و قرار است در مورد آن شهادت بدهد، به او يادآوري نمايد. خداوند متعال 
 د:فرماي مي

حُهَما ﴿ ٮ ََ ِۡ ِ ِ ََ ِ حُهَما َ�ُتَذكن ٮ ََ ِۡ ِ ّل ِ ِِ ن تَ
َ
ىح َ ََ َۡ

ُ
 ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾�ۡ�

 . »اشتباه شد، آن يكي او را يادآوري نمايد دچارها  آن تا اگر يكي از«
 است كه به خاطر» حيض و نفاس«جا به خاطر عارض شدن  اما نقصان دين در اين

تواند همگام با مردان به عبادت بپردازد. در واقع اين نقص، نقصي و كمبود به  نميها  آن
آيد؛ زيرا اراده آفريدگار است و زنان را در  نظر بعضي است به شمار نمي آن معنا كه مورد

 آن تقصيري نيست.
نمايد تا در ايامي كه دچار قاعدگي نيستند آن  را ترغيب ميها  آن واقع اين حديثدر 

كمبود زنان قاعدگي را به وسيله ذكر و دعا و نماز مستحب و كارهاي خير و خدمت 
خوانند و روزه  توان زنان را در حال قاعدگي كه نماز نمي جبران نمايند. و در واقع مي

نماز جماعت و واجب نبودن نماز جمعه به مسافران و  گيرند، به نرفتن بيمار به نمي
بيماران تشبيه كرد. از طرف ديگر زنان براساس تكليف شرعي است كه در آن ايام نماز و 

حرام است و تكليفي ها  آن كنند و در واقع نماز و روزه در آن مدت بر روزه را ترك مي
 را ترك كرده باشند.ها  آن دنيست و طوري نيست كه با ميل و اختيار خوها  آن متوجه
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 تربيت فرزند -4
به مسئوليت تربيت فرزند و رسيدگي به امور مربوط به غذا، لباس، بهداشت، قيام 

خواب و استراحت او در سنين كودكي توسط كسي كه مسئوليت اين كار را دارد در 
ماندگي ذهن هستند،  نامند. افرادي هم كه دچار عقب مي» حضانت«اصط�ح شرعي 

اند به حضانت  چون كودكان نياز به مراقبت دارند. اما نوجواناني كه به سن رشد رسيده هم
 و پرستاري كسي نياز ندارند.

همسر و مادر كودك از هركس ديگر براي حضانت و نگهداري از كودك خود 
كند كه كودك در حال زندگي با پدر خود باشد يا جداي  اولويتش بيشتر است. فرق نمي

تواند با عشق و ع�قه به  كس ديگري به اندازه مادر نمي دگي نمايد؛ زيرا هيچاز او زن
خانمي به حضور نمايد كه روزي  نگهداري از كودك بپردازد. عبداهللا بن عمرو روايت مي

! شكمم خانه اين كودك صيا رسول اهللا ت:رسيد و خطاب به او گف صرسول خدا
ام، آغوش دامنم بسترش بوده است.  اب كردهام او را سير خردسالم بوده است و از سينه

 د:فرمو صخواهد او را از من بگيرد، رسول خدا اكنون پدرش مرا ط�ق داده است و مي
115F».اي براي نگهداري او تو در اولويت قرار داري تا زماني كه ازدواج نكرده«

چنين  هم 1
رش ميان حضرت عمر بن خطاب و همسرش ام عاصم راجع به پرو ابوبكر صديق

و نوازش مادرش براي و ب د:عاصم (كه كودك خردسالي بود) حق را به مادر او داد و فرمو
116F».او از تو بهتر است

2 
پرورش و نگهداري از كودك واجب است؛ زيرا بدون آن كودك  د:گوي ابن قدامه مي

چنين تأمين هزينه و مخارج خوراك، لباس، درمان او و  گردد و هم بيمار شده و ه�ك مي
 باشد. فظت از او در مقابل حوادث و مشك�ت احتمالي نيز واجب ميمحا

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1

 اخرجه سعيد بن منصور في سننه -2
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رود و  گويند، نگهداري كودك در ذات خود كار و عملي به شمار مي فقهاي مالكيه مي
نمايد ـ هرچند مادر كودك اين كار را انجام بدهد و عده ط�قش  كسي كه اقدام به آن مي

ارد. اما همسر و زني كه در حال گردانيدن خاتمه يافته باشد ـ استحقاق اجر و مزد را د
 عده ط�ق رجعي قرار دارد، استحقاق گرفتن اجرت نگهداري از كودك را ندارد.

رسد و حضانت و  از نظر فقهاي مالكيه زمان حضانت پسر پس از بلوغ به پايان مي
 نگداري از دختر بايد تا ازدواج او ادامه داشته باشد.

ي و نگهداري از پسر پس از رسيدن به سن هفت تسرپرس :دگوين اما علماي حنفيه مي
ي و نگهداري تيابد و بايد از دختر تا رسيدن به سن يازده سالگي سرپرس سالگي خاتمه مي

بشود. اما از نظر فقهاي حنبلي و شافعي پسر و دختر پس از رسيدن به سن هفت سالگي 
 ديگر نيازي به نگهداري و حضانت ندارند.

117F

1  

 ق فرزندانحقو :چهارم
پدر و مادر وجود و شخصيت يكديگر و اهداف خداوند كه در مورد آفرينش انسان را 

در طول زندگي دنيا و پس از مرگ هم ادامه خواهد ها  آن گردانند و ارتباط ميان كامل مي
 نمايند و داشت. پدر و مادر در زندگي دنيا به فرزندان خوب و شايسته خود افتخار مي

 د:فرماي چنان كه خداوند متعال مي آورند. هم بندگي و نعمت به شمار ميرا از زيها  آن

﴿ ُِ ِ َِ�َنُة  �ۡ�َُنونَ ََ  �لَۡما َيا   �ۡ�ََيوحٖ ّۡ ََۡ�حقَِ�حُت ََ  �ّ� َِ�حُت  � َح َّ َ�  ٌ�ۡ ََ ََ َنَِك ثََواٗبا  ََ  ََ ۡ�ٌ ِعن ََ

 �ٗ َُ
َ
 ].46الكهف: [ ﴾٤َ

پذير و گذرا هستند) اما  باشند (اما زوال دارايي و فرزندان، زيبندگي زندگي دنيا مي«
جاودانه است، بهترين پاداش را در نزد خداوند دارند و ها  آن اي كه نتايج اعمال شايسته

 ». بهترين اميد و آرزو هستند

_____________________________ 
 412ص  11المغني : ابن اقدامه ج  -1
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به شمار ها  آن پس از مرگ پدر و مادر فرزندان، يادگار آنان و بازتاب شخصيت
كاري باشند سبب باران رحمت و طلب مغفرت فرزندان پاك و پرهيز چنانچهروند و  مي

خواهند بود و در واقع نيك مردي و دينداري پدر و مادر بر ها  آن مردم براي خانواده
چنان كه خداوند متعال در  خواهد نهاد، همتأثير به سزايي را از خود برجاي ها  آن فرزندان

 د:ان مورد آن دو نوجوان فرموده

َ�َن َ�َۡتهُ ﴿ ّ  ۥََ اَكٞ  ل ٗۡ ِ َح ََ بُوُهَما 
َ
َ�َن � ََ  ].82الكهف: [ ﴾ُهَما 

 ». پدر آنان مرد صالح (و پرهيزكاري) بود«
از طرف ديگر پدر و مادر از ص�حيت و نيك نفسي و دعاي خير فرزندان خود 

 د:ان در اين رابطه فرموده صشوند. رسول خدا مند مي بهره
دست خواهد داد. به جز سه  هرگاه مرگ به سراغ آدمي بيايد (فرصت) عمل را از«

تر انجام داده باشد) يا دانشي (را از خود برجاي گذاشته باشد)  كاري خير را (پيش :يزچ
118F».مند شوند يا فرزند صالحي كه او را دعاي خير بنمايد كه ديگران از آن بهره

1 
فرزندي بد باشد، بدي او سبب ضرر و زيان دنيوي و اخروي براي  چنانچهاما 

 د:فرماي مي صواهد بود. رسول خداوالدينش خ
 ».بدترين گناهان آن است كه انساني پدر و مادر خود را لعن و نفرين بنمايد«

او به « د:كند؟ فرمو چگونه انسان پدر و مادر خود را نفرين مي د:خدمت ايشان گفته ش
119F».دپدر و مادر مردم فحش و ناسزا دهد و ديگران نيز به پدر و مادرش بد و بيراه بگوين

2 
باشند و فرزندان  به همين خاطر پدر و مادر در مقابل فرزندان خود بسيار مسئول مي

حتي پيش از تولد و پس از آن حق و حقوقي را بر عهده پدر و مادر خويش دارند، 
هاي  ثمرات مفيدي باشد، بايد نسبت به مسئوليتها  آن كه ثمره زندگي والدين براي آن

 حساس مسئوليت بنمايند.خود در مقابل فرزندانشان ا
_____________________________ 

 بن ماجهاخرجه البخاري و مسلم و اصحاب السنن ال -1

 اخرجه البخاري و مسلم -2
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 حقوق قبل از تولد
 :تولد سه مورد است كه عبارتند از ترين حقوق فرزندان پيش از مهم

 حق حيات -1
بر همين اساس سقط جنين ـ بنابر رأي معتبر و برتر ـ مگر در موارد خيلي ضروري ـ 

ه حرام و نامشروع است. زماني اسقاط آن مباح است كه پزشك متخصص مطمئن باشد ك
شود. لزم به يادآوري است كه مالكيه و ظاهريه سقط  بدون اسقاط جنين، مادر او تلف مي

 آورند. جنين را زنده به گور كردن پنهاني به شمار مي

 مادر خوب -2
كه فرزندان خوب و پرهيزكاري تربيت شوند، پدر لزم است همسر ديندار و  براي آن

خانواده اهل دين و اخ�ق، با كرامت و احترام اخ�قي را انتخاب نمايد همسري كه در  با
پرورش يافته باشد. برخورداري از اين صفات جزو مستحبات گزينش همسر است. 

به خاطر  د:شون به چهار دليل زنان به همسري برگزيده مي« د:ان فرموده صرسول خدا
نتخاب كنيد؛ مال و ثروت، نسب و خانواده، زيبايي، دينداري، شما ديندار و پرهيزكار را ا

120F».زيرا سبب خير و بركت خواهد بود

1 

 محافظت از سإلمت جنين -3
يكي از مواردي كه لزم است مادران باردار به آن توجه كنند، مراقبت از جنين در 

المكان  دوران بارداري است كه در صورت امكان چندين بار به پزشك متخصص (حتي
ي و بهداشتي او عمل كنند و داروهايي را پزشك زن) مراجعه نمايند و به دستورات غذاي

 آور است مصرف ننمايند. دهد براي جنين زيان كه پزشك تشخيص مي

_____________________________ 
 اخرجه الجماعه ال الترمذي -1
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 حقوق پس از تولد
 :اند عبارتند از كه به دنيا آوردههاي پدر و مادر در مقابل كودكاني  مسئوليت

 خواندن اذان و اقامه -1
او اقامه خوانده شود. مستحب است كه در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ 

شنوند، توحيد و يكتاپرستي و بيان عظمت خداوند باشد. از  تا اولين كلماتي را كه مي
در هنگام ولدت حسين  ه:را ديدم ك صرسول خدا ت:ابورافع روايت شده كه گفته اس

121F».در گوش او اذان خواند بن علي

1 

 نام نيك -2
را برايشان انتخاب ترين و زيباترين نام بهها  آن كودكان اين حق را دارند كه والدين

هاي پيامبران هستند. و از  عبدالرحمن، عبداهللا و نام د:هايي مانن ها، اسم كنند و بهترين اسم
هايي مانند، شعله،  شمر، هيتلر، شارون و نام حيوانات و اسم د:هاي زشت و ناپسند مانن نام

ت كه نام م�ئك را بر كودكان نهادن شهاب و ... پرهيز شود. امام مالك بر اين باور اس
نام م�ئك را براي « ه:جايز نيست، زيرا امام بخاري در كتاب تاريخ خود روايت نموده ك

 ت:روايت شده كه دستور فرموده اس صاز رسول خدا». فرزندانتان انتخاب ننمايد
در روز هفتم نامي بر كودك نهاده شود و مقداري از موي سرش كوتاه گردد و «
122F».ذبح شود» عقيقه«سفند به عنوان گو

2 
 د:ان فرموده صرسول خدا

نام نيك را بر فرزندان خود بگذاريد؛ زيرا روز قيامت با اسم خود و پدرانتان شما را «
123F».خوانند فرا مي

1 

_____________________________ 
 اخرجه احمد و ابوداود و الترمذي -1

 الخرجه الترمذي -2
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هاي ستمكار، بدنام و  شيطان، ابليس و نام آدم د:هاي ناپسند مانن و از آن جهت نام
ستند كه با حرمت و كرامت انسان ناسازگارند و مستحب حيوانات براي انسان مناسب ني

را به » گناهكار«نام عاصيه  صهاي ناپسند، تغيير داده شود؛ زيرا رسول خدا است كه نام
 جميله و نام بره را به زينب تغيير داد.
 ت:تو كيستي؟ گف ت:به او گف عمربن خطاب ه:ابوداود از مسروق روايت نموده ك

لقاب شيطان است و از » اجدع«ام كه  شنيده صاز رسول خدا د:ومسروق بن اجدع. فرم
 اين پس تو مسروق بن عبدالرحمن هستي.

لزم به يادآوري است كه گذاشتن دو نام از نظر شرعي مانعي ندارد. زيرا رسول 
 داده است. همين كار را را انجام مي صخدا

 هاي مكروه نام
سيد السادات، سيد القضاه و سيد العرب بنابر سيد الناس، سيد العلماء،  د:هايي مانن نام

ها و  گونه نام رأي شافعيه به خاطر دروغ بودنشان كراهت شديد دارد. اما حنابله اين
 شمارند. هايي مانند سيد الكل و سيد فرزندان آدم را حرام مي نام

لزم به يادآوري است كه انتخاب نام پيروان اديان و مذاهب بيگانه مانند يهود، 
و ها  آن سبب تقليد از چنانچهسيحيت، كمونيسم، بودائيسم و ... براي فرزندان مسلمان ـ م

مندي به باورها و فرهنگ آنان بشود، حرام و نارواست زيرا مسلمانان از شخصيت و  ع�قه
از دين و فرهنگ ها  آن فرهنگ مستقلي برخوردارند و هر چيزي كه سبب فاصله گرفتن

 روا.خود بشود، كاري است نا

 هاي حرام نام
اند؛ زيرا فرمانرواي همه  شاهنشاه، ملك الملوك و ... حرام د:هايي مانن انتخاب نام

حكم الحكماء و حنابله سلطان  د:هايي مانن فرمانروايان تنها خداوند است. شافعيه نام
                                                                                                                                                      

 تحفه المودود ابن القيم -1
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كه به خداوند اختصاص دارند، براي انسان حرام به شمار  الس�طين را به خاطر آن
 د.آورن مي

عبدالرسول، عبدالمحمد، عبدالكعبه، عبدالحسين و جاراهللا و  د:هايي مانن چنين نام هم
رفيق اهللا جايز نيستند؛ زيرا هر نامي كه به عبوديت غيرخداوند ـ نسبت داده شود ـ 
هرچند در ظاهر هم باشد به خاطر اثر نامطلوب آن در ذهن فرزند و كساني كه نام او را 

 ، كاري ناپسند است.شنوند برند و مي مي
اهللا، الرحمن، قدوس، عزيز،  د:هايي كه به خداوند اختصاص دارند مانن چنين نام هم

كلمه عبد ها  آن رزاق، جبار و صمد به تنهايي براي انسان حرام هستند و بايد قبل از
 وجود داشته باشد، مانند عبداهللا، عبدالرحمن، عبدالقدوس، عبدالعزيز و ...

 القاب
 اي كه از آن ناخشنود شوند، حرام است. هرچند دن القاب به ديگران به شيوهنسبت دا

كور، كر، چاق و ... اما براي شناساندن و  د:آن صفت و لقب را داشته باشند. ماننها  آن
شناسد، گفتن  تشخيص نام او از ديگران و در صورت ضرورت براي كسي كه او را نمي

: عمر فاروق، خالد سيف اهللا و القاب اصحاب مثل القاب خوب مانندجايز است. اما  بلق
 حمزه اسداهللا مانعي ندارند.

 عقيقه -3
شود كه در روز هفتم تولد فرزند براي پذيرايي از  به حيواني گفته مي» عقيقه«

شود. اقدام به اين مهماني و پذيرايي در حد  خويشاوندان و دوستان و مستمندان ذبح مي
باشد؛ زيرا ابن عباس روايت نموده كه  است و واجب نميتوان خانواده كاري مستحب 

چنين  قوچي را ذبح فرمود و هم براي هر يك از حسن و حسين صرسول خدا
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هر كودكي در گرو عقيقه و ذبح حيواني در روز هفتم تولد است و در آن « ت:فرموده اس
124F».روز او را نامگذاري نماييد و سرش را بتراشيد

1 
دام به عقيقه براي سرپرست خانواده و مسئول تأمين معيشت، اق د:گوين شافعيه مي

توانند اقدام به تهيه آن  مستحب است. اما به جز پدر خانواده، ديگر خويشاوندان هم مي
براي حسن و حسين اقدام به عقيقه فرموده است.  صچنان كه رسول خدا بنمايند. هم

اند شتر، گاو و گوسفند باشد و از تو شود مي حيواني كه براي پذيرايي از مدعوين ذبح مي
 نظر مالكيه بايد حداقل يك بره ذبح شود.

انسان متوجه بشود كه به هر دليل پدر و مادرش در هنگام كودكي براي او  چنانچه
تواند اين كار را انجام بدهد و از اقوام و دوستان و  اند، خود مي  سنت عقيقه را انجام نداده

پس از بعثت براي خود اين سنت را انجام  صيرا رسول خدامستمندان پذيرايي نمايد؛ ز
125F».دادند

گويند انجام سنت عقيقه براي بزرگسالن جايز است به اين  و كساني كه مي 2
 اند. روايت استدلل نموده

چون گوشت قرباني، خانواده  شود، هم ذبح مي» عقيقه«گوشت حيواني كه براي 
بقيه را ميان مستمندان تقسيم نمايد و از آن نبايد تواند مقداري از آن را مصرف كند و  مي

ها  آن چيزي فروخته بشود. بهتر آن است كه به صورت خام ميان مستمندان توزيع شود. تا
در منزل خود آن را طبخ نمايند. مالكيه بر اين باورند كه تهيه غذا و تدارك مراسم در 

ت كه شكستن استخوان حيوان منزل به صاحب فرزند كراهت دارد. لزم به يادآوري اس
 مانعي ندارد.» عقيقه«

ماليدن مقداري از خون حيوان بر سر نوزاد به نظر علمايي كه معتقد به مستحب بودن 
سر و بدن و لباس » عقيقه«عقيقه هستند، كراهت دارد. اما مستحب است كه در روز 

 كودك را معطر كنند.

_____________________________ 
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 تحنيك -4
مقداري عسل با كمي آب قاطي شوند تا به اي خرما يا  تحنيك اين است كه دانه

صورت مايع دربيايد و با مقداري از كام و دهان نوزاد شيرين بشود و بتواند مقداري از آن 
 را هم از گلو فرو ببرد.

خداوند نوزادي را به ما عطا « د:گوي تحنيك سنت است؛ زيرا ابوموسي اشعري مي
ردم، او نامش را ابراهيم نهاد و به ب صفرموده او را همراه خود به خدمت رسول خدا

126F».وسيله خرما كام او را شيرين فرمود

1 
بهتر آن است كسي اقدام به تحنيك بنمايد كه انساني مؤمن و پرهيزكار باشد و زن يا 

 كند. مرد بودن او فرق نمي

 تبريك تولد نوزاد -5
بريك مستحب است كه خويشاوندان و آشنايان تولد فرزند را به پدر و مادرش ت

خداوند آن « د:بگويند و نوع تبريك گفتن بستگي به عرف دارد اما بهتر است گفته شو
اش را برايتان مبارك گرداند، و تو هم او را بتواني سپاس بگويي، انشاء اهللا به رشد و  هديه

 ».مند شويد كمال برسد و از خير و منفعتش بهره

 تراشيدن سر -6
تحب است كه در روز هفتم پس از تولد كودك سر از نظر علماي شافعيه و مالكيه مس

او تراشيده شود، و پس از عقيقه نامي مناسب بر او نهاده شود. و به اندازه وزن موي 
 صاش ط� يا نقره (يا بهاي آن) در ميان مستمندان توزيع گردد؛ زيرا رسول خدا تراشيده

127F».آن نقره را صدقه بدهسر حسين را بتراش و به اندازه وزن « د:فرمو به حضرت فاطمه

2 

_____________________________ 
 رواه البخاري و مسلم -1
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 ختنه -7
هاي فطري بشري به  ختنه به معني بريدن مقداري از پوست ذَكَر است و جزو سنت

شود و از  اي است؛ زيرا باعث بهداشت و نظافت مي رود و كار بسيار سنجيده شمار مي
ت چنين از التهاب نمايد و هم جمع شدن ميكرب و باقيمانده ادرار در لي آن جلوگيري مي

 كند و ختنه از نظر مالكيه و حنفيه مستحب و از نظر شافعيه واجب است. جلوگيري مي
علماي شافعي بر اين باورند كه ختنه بهتر است در روز هفتم پس از تولد انجام بگيرد 

رسول  ه:كنمايد  ايشه روايت ميو قبل از آن كراهت دارد، زيرا بيقهي از حضرت ع
گويند  را ختنه نمود، اما مالكيه و حنفيه مي در روز هفتم حسن و حسين صخدا

در روز ها  آن مستحب است در فاصله هفت تا ده سالگي ختنه انجام بگيرد، و از نظر
 هفتم يا قبل از آن كراهت دارد.

گيرد، از نظر فقهاي  ختنه دختران نيز كه معمولً بيشتر در مناطق گرمسير انجام مي
 لي و شافعي همانند ختنه پسران واجب است.مالكي مستحب و از نظر فقهاي حنب

در مورد مشروعيت ختنه دختران و پسران احاديث زيادي وارد شده از جمله حضرت 
 ت:فرموده اس صنمايد كه رسول خدا روايت مي عايشه

كوتاه كردن سبيل، گذاشتن ريش، مسواك  د:ان هاي بشري ده چيز جزو فرهنگ و سنت«
گرفتن ناخن، شستن ليه و ميانه انگشتان، كندن موي بغل، زدن، گردانيدن آب در بيني، 

128F».تراشيدن موي شرمگاه، طهارت پس از قضاي حاجت و ختنه فرزندان

1 
واقعيت اين است كه دليلي براي واجب بودن ختنه وجود ندارد و  د:گوي شوكاني مي

جزو پنج چيز : «چنان در حديث پسر ثابت است و هم تنها سنت بودن آن براي دختر و
توان چيزي را واجب دانست  به آن اشاره شده است؛ زيرا زماني مي» سنت بشري است...

كه دليل قاطعي براي وجوب آن وجود داشته باشد. اما در مورد ختنه دختران دليل قطعي 

_____________________________ 
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و روشني در دست نيست و بهتر آن است با مشورت پزشك و با توجه به وضع و شرايط 
 ود.فردي و محيط به آن اقدام ش

 سوراخ كردن گوش -8
 سوراخ كردن گوش نوزادان پسر كراهت دارد و طبيعتاً نيازي به چنين چيزي ندارند.

اما بيشتر فقها بر اين باورند كه سوراخ كردن گوش دختران به خاطر زيبايي و 
مردم  صگونه مسايل دارند، مباح است؛ زيرا در زمان رسول خدا اي كه طبيعتاً اين ع�قه

 فرمود. را از آن نهي نميها  آن صدادند و رسول خدا را انجام مياين كار 
حضرت علي  د:گوي نمايد بيانگر آن است، او مي حديثي كه عطاء از شيخين روايت مي

همراه با ب�ل به ميان مردم رفت و  صابن عباس را به شهادت گرفت كه رسول خدا
مستمندان سفارش نمود (در همان را به صدقه و احسان به ها  آن ايشان را موعظه فرمود.

را ها  آن ها و انگشترهاي خود را بيرون آورده و ب�ل حال) برخي از زنان گوشواره
 ».كرد آوري مي جمع

اما شافعيه مخالف سوراخ كردن گوش نوزادان دختر و پسر هستند؛ زيرا موجب اذيت 
عرض درد و ندارد به خاطر زينت، كودكان در مشود و ضرورت  و آزار كودكان مي

 ي قرار بگيرند.بيماري احتمال

 نسب -9
اين حق كودكان است كه به والدين خود نسبت داده  د:تر نيز گفته ش چنان كه پيش هم

 شوند. كه در مورد آن باز هم به تفصيل صحبت خواهد شد.

 دادن شير -10
، از شير ناول نمايندتوانند غذا را ت حق كودكان است كه از زمان تولد تا زماني كه مي

 ت:مادر خود استفاده كنند؛ زيرا خداوند متعال فرموده اس
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﴿ ََ حُت و �َِ َح �ََۡ ن يُتِّم  �
َ
اَد َ ََ

َ
� لَِمۡ� َ ِ�ََُِۡ ۡوََۡ�ِ َ� َِ ُهّ�  ََ ح ََ َۡ

َ
َِۡضۡعَ� َ ََّضاَعةَ يُ  ﴾�ل

 ].٢٣٣ة:البقر[
دوران  خواهند كه ميهايي  آن مادران بايد دو سال تمام به فرزندان خود شير بدهند،«

 ». كنند كاملشيرخوارگي را 

 مهرباني با كودك -11
كودكان براي رشد و نمو و اعتدال زندگي و عواطف خويش به محبت، عشق، مراقبت 

هاي  دور از ناهنجاري رواني و عقدهنياز دارند، تا از شخصيتي متوازن و به  و شفقت
ان به ويژه پدر، مادر، كودكان از طرف نزديك چنانچهگوناگون، برخوردار شوند؛ زيرا 

پدربزرگ، مادربزرگ، خواهران و برادران مورد توجه، مراقبت و محبت قرار نگيرند، در 
شوند و گاهي ناراحتي  تابي مي تنگناي روحي و معنوي قرار گرفته و دچار ناراحتي و بي

 دهند. خود را از طريق گريه بروز مي
و عطوفت با فرزندان يادآوري مسلمانان را به ضرورت مهرباني  صسنت رسول خدا

ترين آنان با فرزندان  بهترين زنان قريش مهربان« د:ان فرموده صنموده و رسول خدا
129F».دهند هستند كه بيشترين اهتمام را به شوهران خود ميهايي  آن خويش و

1 
را ديدم كه حسن بن علي  صرسول خدا هروايت شده كه فرموده است ك از براء

دارم و از تو  خداوندا من او را دوست مي« د:فرمو ده بود و ميرا بر دوش خويش نها
130F».خواهم كه او را دوست بداري مي

2 
هاي اهل ايمان مهرباني با ديگران به ويژه فرزندان است و گاهي به  گييكي از ويژ

 صشود. رسول خدا وسيله بوسيدن، نوازش، خريدن هديه و ... از آن تعبير مي
 د:ان فرموده

_____________________________ 
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كه در هايي  آن گيرند، با شمول مهرباني و محبت خداوند رحمن قرار ميمهربانان م«
131F».اند مهربان باشيد تا كسي كه در آسمان است با شما مهرباني كند زمين

1 
با كودكان بسيار مهربان بود و براي شادماني و سرورشان ت�ش  صرسول خدا

گاه اولين ثمر درختان هر صرسول خدا ه:نمايد ك فرمود. طبراني از ابن عباس نقل مي مي
نهاد و  آوردند، آن را بر روي چشم و سپس بر روي لبان خويش مي را براي او مي

» چنان كه اول آن را به ما نشان دادي آخرش را هم به ما نشان بده! خداوندا هم« د:فرمو مي
 داد. و سپس آن ميوه را به كودكاني كه در آنجا بودند مي

 كشيد و دستان محبتش را بر سر و روي كودكان ميدر بسياري موارد  صرسول خدا
س نزد رسول روزي اقرع بن حاب« ه:روايت شده است ك بوسيد. از عايشه را ميها  آن

را در بغل گرفته و ها  آن صبود و حسن و حسين نزد ايشان آمده و رسول خدا صخدا
ل وام. رس وسيدهرا نبها  آن كدام از من ده فرزند دارم تاكنون هيچ ت:بوسيد. اقرع گف

 ».گيرد هركس مهربان نباشد مورد مهرباني قرار نمي« د:نگاهي به او نمود و فرمو صخدا
يكي از لوازم محبت و مهرباني با كودكان س�م كردن به آنان است؛ زيرا س�م گفتن به 

نمايد  را متوجه ميها  آن نمايد و كودكان احساس هويت و شخصيت را در آنان شكوفا مي
پرسي و اهتمام به  سرمايه و توشه آينده زندگي هستند و در واقع س�م، احوالها  آن كه

روياند و  ميها  آن . نهال مهرباني را در درونهاست آن كودكان تربيت عملي خوبي براي
چند كودك عبور روزي از كنار « ه:نمايد ك روايت مي كند. انس بن مالك بزرگ مي

آموخته بودم كه هرگاه  صمن اين را از رسول خداكردم و به آنان س�م كردم.  مي
 ».فرمود ديد به آنان س�م مي كودكاني را مي

رفت  گاهي به ميان مردم انصار مي صرسول خدا«نمايد كه  چنين انسان روايت مي هم
132F».نمود را نوازش ميها  آن كرد و س�م ميها  آن و بر كودكان

2 
_____________________________ 
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 تداوي -12
چون غذا و  ر عصر حاضر به صورت ضرورتي حياتي همها به ويژه د ي  معالجه بيمار

چون فراهم نمودن ديگر  هاي كودكان هم هوا درآمده است و تداوي و معالجه بيماري
ضروريات و احتياجات زندگي، به هزينه و مخارجي نياز دارد. در واقع تداوي، اقدام به 

اشند؛ زيرا اس�م ب توسل به اسباب و وسايلي است كه از نظر شرع و عادت مطلوب مي
مسلمانان را به تداوي ـ به جز از چيزهاي حرام ـ فراخوانده و احاديث بسياري در اين 

 شود. اشاره ميها  آن رابطه روايت شده است كه به برخي از
آمد  صاز اسامه بن شريك روايت شده است كه روزي مردي عرب نزد رسول خدا

براي معالجه بيماري، دارو مصرف بنماييم؟ فرمايي كه  اجازه مي صيا رسول اهللا ت:و گف
آري (اين كار را انجام بده) زيرا خداوند هيچ دردي را بدون درمان  د:رسول خدا فرمو

 اند. اط�ع شناسند و برخي هم از آن بي را ميها  آن قرار نداده است. برخي
133F

1 
خداوند هيچ « ت:فرموده اس صروايت شده است كه رسول خدا و از ابوهريره

 صو از جابر روايت شده است كه رسول خدا». يماري را بدون شفا فرو نفرستاده استب
هر دردي را درماني است، هرگاه درمان دردي معلوم بشود، (براساس اجازه و « د:ان فرموده

 ».را شفا خواهد داد  قانون خداوند) آن
تداوي  يابيم كه مراجعه به پزشك و مصرف دارو و با توجه به احاديث فوق درمي

تأثير دارو و معالجه را  چنانچهكاري است مشروع و توسل به اسباب خداوندي است و 
وجه با توكل به خداوند منافات ندارد.  جزو تقدير و اراده خداوند به شمار بياورند، به هيچ

بدين معناست كه تأثير دارو ذاتي نيست و » بإذن اهللا«و در حديث جابر كه آمده است 
تواند دارو را به درد و بيماري  و خواست خداوند است و اگر او بخواهد مي براساس اراده

تداوي با توكل به خداوند منافاتي ندارد و اگر گمان  د:چنان كه گفته ش تبديل نمايد. هم
كنيم كه خوردن و آشاميدن با توكل به خداوند و تقدير او سازگار نيست، مصرف دارو و 

_____________________________ 
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مان صورت است و جزو نيازهاي ضروري بشر به شمار پرهيز از خطرات مهلك هم به ه
 آيند. مي

اما لزم به يادآوري است كه مصرف نمودن چيزهاي حرام به عنوان دارو روا نيست؛ 
 ت:نمايد كه فرموده اس روايت مي صزيرا ابودرداء از رسول خدا

از داروها ها  ي خداوند براي هر دردي درماني را قرار داده است (و براي معالجه بيمار«
134F».استفاده كنيد) اما از تداوي به چيزهاي حرام پرهيز كنيد

1 
گاه چيزهاي حرام را وسيله  خداوند هيچ« د:گوي و ابن مسعود در مورد مسكرات مي

135F».بهبودي شما از بيماري قرار نداده است

2 
سئوال نمود. رسول خدا او  صطارق بن سويد جعفي در مورد شراب از رسول خدا

را به عنوان دارو تهيه ها  آن من صيا رسول اهللا ت:آن برحذر داشت. او گف را از تهيه
136F».شراب دارو نيست بلكه خود درد و بيماري است« د:كنم، رسول خدا فرمو مي

3 

 الگويي ارزشمند -13
در زمينه بيان رسالت و التزام عملي به آن براي امت اس�مي اسوه و  صرسول خدا

 د:فرماي باره مي . خداوند متعال در ايناند الگويي بسيار بلندمرتبه

﴿ َۡ ِِ  ََّق ََُسو  ِِ ِ َ�َن ََُ�ۡم  َّ واْ  � َُ َۡ نَِم� َ�َن يَ َسَنة  ل َِ ۡسَوٌٖ 
ُ
َ َ َّ َۡومَ ََ  � ۡۡ �  ََ َِ ��  ََ َََك ََ َ َّ � 

 ].21األحزاب: [ ﴾٢َكثِٗ�� 
كساني كه به خدا  قطعاًٌ براي شما در (اقتداء به) رسول خدا سرمشقي نيكوست، براي«

 ». كنند بازپسين اميد دارند و خداوند را فراوان ياد مي روزو 

_____________________________ 
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به والدين، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، خاله، دايي و همه اقوام و خويشاوندان 
گري به  ايماني، بداخ�قي و لاُبالي در پايبندي به ايمان، اخ�ق و احكام دين يا در بي

تقليد ها  آن شود و كودكان از كردار، گفتار و عملكردهاي اه ميعنوان سرمشق و الگو نگ
شود و مشهور است كه  ها، از آنان به كودكان منتقل مي نمايند و همه عادات و خصلت مي

به ها  آن گرويده و دلبسته پدر و مادرند و همه ت�ش خود را براي پيروي از» فرزندان«
ان براي كودكان فاميل الگو و سرمشق خوبي والدين و خويشاوند چنانچهگيرند.  كار مي

الگوي بدي باشند  چنانچهشود و  به كودكانشان منتقل ميها  آن هاي باشند، همين خوبي
كه خداوند كسي را  به آنان منتقل مي شود ـ مگر آنها  آن هاي به طور طبيعي همه بدي

 مورد مرحمت خويش قرار دهد.
هايي  امانتيد احساس كنند كه فرزندانشان بر همين اساس والدين و خويشاوندان با

 هاي جزو مسئوليتها  آن اند و تربيت خوب و پسنديده هستند كه به آنان سپرده شده
ارتباطي نزديك دارد و ها  آن هاي كودكان با نامه اعمال ها و بدي و خوبي هاست آن
عال در مورد توانند كودكان خود را به سوي بهشت يا جهنم رهنمون شوند. خداوند مت مي

 د:فرماي منزلت نزديكان خوب مي

ِي�َ ﴿ َّ �ََ  ََ َبَعۡتُهمۡ َءاَمُنواْ  َّ �  �ِ َمَِِهم من َُ  �ِۡ َ�َۡ�حُهم من
َ
َمآ � ََ ِّ�تَُهۡم  َن َُ ۡ�َۡقَنا بِِهۡم 

َ
ِّ�ُتُهم �ِِِيَ�ح�  � َن

َُ

 ّ ُُ  � ء  ۡ�َ�َِ ُۡ ََهِ�   �  َٞ  ].21الطور: [ ﴾٢بَِما َكَس
اند،  پيروي كردهها  آن اند و فرزندان نيز در ايمان آوردن از د ايمان آوردهكساني كه خو«

ها  آن كه ما از (پاداش)) عمل كنيم. بدون آن ) به آنان ملحق ميبهشتشان را (در  فرزندان
 ». چيزي را بكاهيم؛ زيرا هركس در گرو كارهايي قرار دارد كه انجام داده است

ارند كه فرزندان خود را به وسيله كردار و گفتار د بر همين اساس والدين مسئوليت
پسنديده خود، به راه خير، نيكي و پرهيزكاري راهنمايي كنند و به اين دستور خداوند 

 ت:عمل كنند كه فرموده اس

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  َٓ َّ � � َٗ ۡهَِيُ�ۡم �َا

َ
َ ََ َسُ�ۡم  ُۡ �

َ
 ].6التحريم: [ ﴾َءاَمُنواْ قُٓواْ َ
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هايتان را از آتش (دنيا و آخرت) دور  ايد خود و خانواده آورده اي كساني كه ايمان«
 ». نگاه داريد...

همه شما مسئول هستيد و نسبت به زيردستان « د:ان فرموده صچنين رسول خدا هم
137F».گيريد خود مورد بازخواست قرار مي

1 

 حسن انتخاب مربي -14
هده داشته باشد، والدين كسي به جز مادر كار نگهداري و تربيت كودك را برع چنانچه

باشند؛ زيرا  موظف به انتخاب مربي پاك، پرهيزكار، اهل شرافت و كرامت و ديانت مي
گيرند. اين واقعيت را ما امروزه به  كودكان تحت تأثير خوب و بد مربي خود قرار مي

و محبت و ع�قه  صنماييم، و نقش ام ايمن را در تربيت رسول خدا خوبي مشاهده مي
در مورد حضانت و شير دادن و نگهداري كودك،  دانيم. را به او هم مي صدارسول خ

مطالبي را بيان نموديم و در صفحات آينده مطالب ديگري را در همين رابطه خواهيم 
 آورد.

 تربيت خوب -15
تربيت به معني در مسير رشد و تعالي و تكامل قرار دادن گام به گام يا به وجود 

تر نيز گفته شد، از  چنان كه پيش ا رسيدن به حد كمال است. همآوردن تدريجي چيزي، ت
نظر اس�م تربيت چيزي فراتر از تعليم است و در واقع تربيت جسمي و مادي، تربيت 

هاي معنوي  را به سوي ارزشها  آن روحي و اخ�قي، تربيت استعدادها، مواهب و توصيه
خت، تربيت رفتار، سلوك اجتماعي تربيت آگاهي و شناو اخ�قي، تربيت عقلي و فكري، 

شود. نوع اخير  و سياسي و عادت دادن به رفتارهاي صحيح فردي و اجتماعي را شامل مي

_____________________________ 
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نمايد، شامل التزام به احكام و آداب  كه زمينه موفقيت در زندگي اجتماعي را فراهم مي
 شود. شريعت اعم از عقايد و عبادات و معام�ت مي

ت اس�مي پاك و سالم فرزندان خود ـ بدان صورت كه به پدر و مادر موظف به تربي
ها و اخ�ق و  ديشهچنين لزم است در جهت پرورش ان باشند. هم آن اشاره شد ـ مي

: قوه اراده، نيروي شخصيت، عشق به جهاد، تسامح و بخشندگي، پرهيز از چون اعمالي هم
اهل، از هيچ ت�شي  نااسراف و ريخت و پاش، انتخاب رقيق خوب و پرهيز از دوستان 

دريغ نورزند و در همه مراحل كودكي، نوجواني، بلوغ و ازدواج از ارشاد و راهنمايي و 
 كوتاهي نكنند.ها  آن ياري به

 فرزندان خوب و پرهيزكار نشانه خوبي و پرهيزكاري پدر و مادرند و به هر ميزان كه
بهتري را در انتظار دارند و نام از تربيت خوب و توانمندي برخوردار باشند، آينده ها  آن

خواهد پيچيد و در جامعه خود از مقام، منزلت و حرفه وال و جا  همهدر ها  آن نيك
 ارزشمندي برخوردار خواهند شد و در جوي از رفاه و آسايش زندگي خواهند كرد.

 آموزش مفيد -16
بي آن بر دوام علوم مفيد و علوم مضر. علوم مفيد فايده و خو د:ان علوم بر دو گونه

خواهد بود و علوم مضر نيز شر و زيانش ماندگار است. پدر، مادر، سرپرست و مربي 
هاي شايسته را به  عملي و حرفههاي نظري،  كودكان مسئوليت دارند كه بهترين دانش

 پسران و دختران بياموزند.
، در فراخوانده شده استها  آن هايي كه در شريعت اس�م مردان به آموختن آموزش

 آموزش قرآن، آموزش نماز و عبادت و آموزش علوم ورزشي و نظامي است. ه:سه زمين
در مورد آموزش قرائت، ترتيل و حفظ قرآن در حد توانايي، واجبي اساسي است؛ زيرا 

نمايد و راه صحيح را به  هاي جهالت را روشن مي قرآن چراغ پرفروغي است كه تاريكي
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سربلندي و س�مت و سعادت در دنيا و آخرت را فراهم  نماياند و زمينه ها مي انسان
 د:فرماي نمايد. خداوند متعال مي مي

وَن ِمَ� ﴿ ُۡ ۡ َُ ِّما ُكنُتۡم  ُن ُ ََُ�ۡم َكثِٗ��  ِ َا يُبَ�ن َُ ََُسو آَءُ�ۡم  ََ  َۡ ِٞ قَ �  �َِۡكَ�ح واْ َع� َكثِ�  ُۡ �َۡع ََ
 �َِ آَءُ�م من ََ  َۡ ِ قَ َّ ٞ  ّمبِ�   � �َِ�ح ََ َِي ١ �ُوَ   ۡه ُ بِهِ  َُ َّ ََّبعَ َمِ�  � ح�َهُ  �  �لّسَ�حمِ ُسُبَل  ۥَِۡضَ�
 �َِ ُهم من َُ ُ�ۡخَِ َۡ�ِهِ  �َّوَِ َِِ�  �َّظََُ�حِت ََ ِ ۢ  ّمۡسَتقِي�   ۦ�ِِ ح �َ َِ يِهۡم َِِ�ح  َِ �َۡه  -١٥ة: املائد[ ﴾١ََ

١٦.[ 
به وسيله آن  ... از سوي خداوند كتاب روشنگري به نزد شما آمده است * خداوند«

كند و با  هاي پرامن و امان هدايت مي كساني را كه در جستجوي رضايت او هستند به راه
آورد و به  هاي (كفر و شرك و جهل) بيرون مي مشيت و فرمان خود آنان را از تاريكي

 ». نمايد و به راه درست هدايتشان ميبرد  سوي نور (ايمان و يكتاپرستي و آگاهي) مي
 د:ان  فرموده صول خداچنين رس هم

138F».هستند كه قرآن را ياد بگيرند و آن را به ديگران ياد بدهندهايي  آن بهترين شما«

1 
 د:ان و فرموده

اش و قرائت  فرزندان را خود براي برخورداري از سه خصلت محبت پيامبر و خانواده«
يدگان در روزي قرآن، تربيت كنيد؛ زيرا حام�ن (رسالت) قرآن همراه با پيامبران و برگز

كه به جز سايه رحمت خداوند سايه ديگري نيست، مورد حمايت خداوند قرار خواهند 
139F».گرفت

2 
هاي ديگر بايد گفت كه اين كار مسئوليتي عملي و  و در مورد آموزش نماز و عبادت

ضروري براي عادت دادن كودكان به انجام دادن واجبات ديني است تا به مرور زمان آن 
هاي روزانه آنان دربيايد و اقدام به آموزش قرآن و  زو اعمال و مسئوليتها ج عبادت

_____________________________ 
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مندي از نور قرآن و نور عبادت  هاي اساسي والدين است تا با بهره عبادت جزو مسئوليت
هاي جهالت و رذالت گرفتار نشوند و در س�مت و امنيت زندگي خود را به  در تاريكي

 د:ان سر ببرند. خداوند متعال فرموده

﴿ َۡ ُُ
ۡ
َ ََ  ِ ۡهَََك ب

َ
َ ِٖ َطِ�ۡ ََ  ٱلّصََوح َۡ  ].132طه: [ ﴾َعََۡيهَ  �

 ». ات را به اقامه نماز فرمان بده و خود نيز به آن ثابت قدم باش خانواده«
از سن هفت تا ده سالگي كودكان را به نماز وعبادت بايد عادت داد؛ زيرا رسول 

 د:ان فرموده صخدا
را به خواندن نماز دستور بدهيد و ها  آن لشان شد،هنگامي كه فرزندان شما هفت سا«

را ها  آن را تنبيه بدني نماييد و بسترها  آن در ده سالگي اگر حاضر به خواندن نماز نشدند
 ».از هم جدا كنيد

اين حديث بيانگر واجب بودن دستور به نماز خواندن كودكان در هفت سالگي و تنبيه 
 ر ده سالگي است.و جدا نمودن بسترشان دها  آن بدني

و تنبيه  هاست آن سفارش و تأكيد بر نماز خواندن كودكان در راستاي خير و مصلحت
در جهت در ده سالگي ها  آن بدني سبك به خاطر الفت با عبادت و جدا نمودن بستر

. اين مسئوليت از قبيل سد ذرايع ع�ج واقعه را قبل از هاست آن ايجاد مصونيت اخ�قي
 صوال كودكان در آن سن و سال مكلف نيستند؛ زيرا رسول خدا وقوع نمودن است

 د:ان فرموده
شود و  به خواب رفته تا زماني كه بيدار مي ت:از سه كس تكليف برداشته شده اس«

 140F1»يابد رسد و ديوانه تا وقتي كه بهبود مي كودك تا زماني كه به سن بلوغ مي
توجه به شرايط صدر اس�م ـ رسول  هاي رزمي و ورزشي ـ با اما در ارتباط با آموزش

  زير اين د:فرمو سواري ترغيب مي مسلمانان را به آموزش تيراندازي، شنا و اسب صخدا
را با ها  آن نمايند و سازنده را در نوجوانان شكوفا نموده و اوقات فراغتشان را پر مي جنبه

_____________________________ 
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رغيب به اين سازند. دليل زيادي براي مشروعيت و ت مقدمات فنون جنگي آشنا مي
 شود. ورزش وجود دارد كه تنها به چند حديث اكتفا مي

 ه:شنيدم كه در مورد اين آي صاز رسول خدا د:گوي عقبه بن عامر مي

﴿ ْ َا َّ ِع
َ
َ ِ� قُّو�   �ۡسَتَطۡعُتملَُهم ّما  ََ  ].60األنفال: [ ﴾من

 ». فراهم نماييدها  آن هرچه را كه در توان داريد براي رويارويي با«
141F».بدانيد كه قوت و نيرو در تيراندازي است، تيراندازي و باز هم تيراندازي« د:فرمو مي

1 
هرچيز كه بدون آن واجبي عملي نشود، خود «زيرا آمادگي براي جهاد يك واجب است. 

 ».گردد آن نيز واجب مي
 ت:فرموده اس صچنين از عقبه روايت شده كه رسول خدا هم

برد، سازنده آن قصد خير و  فر را به بهشت ميبه خاطر همين تير خداوند سه ن«
دهد و سربازي  خدمت را داشته باشد، كسي كه آن را در اختيار سربازان راه خدا قرار مي

 ».اندازد كه آن تير را مي
 د:و فرمودن

هم تيراندازي را فرا بگيريد و هم سواركاري را اما تيراندازي از سواركاري ضرورت «
 ».بيشتر است

 د:ه فرمودنو در ادام
: تيري كه دور نمايد باطل است، مگر سه چيز هر چيزي كه انسان را از ياد خدا«

شود و شوخي و سرگرمي با خانواده، زيرا هر  شود، اسبي كه آموزش داده مي شليك مي
142F».اند كاري درست و پسنديدهها  آن سه

2 
ار بسي صهاي رسول خدا در مورد عملي نمودن اين توصيه صاصحاب رسول خدا

آوردند. حضرت  به وجود ميها  آن جدي بودند؛ زيرا آمادگي لزم را براي جهاد در
_____________________________ 
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به فرزندان خود تيراندازي و « د:اي خطاب به همه مسلمانان فرمودن ضمن نامه عمر
ترديدي نيست كه اهمال تربيت جهادي در راه خداوند و ». سواري و شنا را بياموزيد اسب

ماندگي مسلمانان فراهم  ه را براي ذلت و خواري و عقبآمادگي لزم براي آن، زمين
 نمايد. مي

 مساوات ميان فرزندان -17
رعايت مساوات ميان فرزندان از نظر اكثريت قاطع علما مستحب و مطلوب است. اما 
علماي حنبلي، امام بخاري و برخي از مالكيه بر اين باورند كه رعايت در بخشش و هديه 

با فرزندان، حتي نوازش و بوسيدن واجب است. در اين مورد و در رفتار و برخورد 
حنابله حق به جانب هستند؛ زيرا عدم رعايت عدالت و مساوات ميان فرزندان زمينه را 

از » عدالت«نمايد؛ زيرا رعايت اصل  فراهم ميها  آن براي منازعه و دشمني و كينه ميان
باط اضافه بر قرآن روايات زيادي آمده ها واجب است. در اين ارت نظر اس�م در همه زمينه

 است.
 د:ان فرموده صاز نعمان بن بشير روايت شده كه رسول خدا

 ».ميان فرزندان خود به عدالت رفتار كنيد«
 و اين جمله را سه بار تكرار نموده و مورد تأكيد قرار دادند.

143F

1 
ول غ�مي را براي پسرم خريداري كن و رس ت:همسر بشير گف د:گوي جابر مي

همسرم به من  ت:آمد و گف صرا براي آن شاهد بنما. او هم نزد رسول خدا صخدا
آن « د:فرمو صغ�مي را براي ف�ن پسرش خريداري بنمايم. رسول خدا ه:گفته است ك

ها  آن به همه« د:فرمو صبله دارد. رسول خدا ت:گف» پسر برادران ديگري دارد؟

_____________________________ 
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اين كار، كار درستي  د:فرمو صسول خدانه. ر ت:اي بدهي؟ گف خواهي چنين هديه مي
144F».دهم نيست و من جز براي كاري حق و روا شهادت نمي

1 
 ت:فرموده اس صو از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا

در بخشش و هديه ميان فرزندانتان به يكسان عمل كنيد و اگر من كسي را بر ديگري «
145F».دادم بخشيدم زنان را در اولويت قرار مي برتري مي

2 
دانند، بر اين باورند كه دادن هديه و  را صحيح ميها  آن حنابله و كساني كه رأي

بخشش اضافه به برخي از فرزندان و محروم نمودن برخي ديگر حرام و باطل است و 
اصل بخشش صحيح است، اما پدر  د:گوي شود و امام احمد مي عم�ً كان لم يكن تلقي مي

ها  آن اگر از طريق بخشش به برخي از د:گوي يوسف هم ميو مادر بايد از آن برگردند. ابو
بخواهد برخي ديگر را دچار ضرر و زيان بنمايد، كار او باطل است و بايد در آن 

 تجديدنظر نمايد.
اكثريت علما بر اين باورند كه مراعات مساوات در ميان فرزندان مستحب است. اگر 

كه صحت  هد، بخشش او در عين اينرا بر برخي ديگر برتري بدها  آن كسي برخي از
اند و  را حمل بر مندوب و مستحب كرده صدارد، مكروه است و آنان اوامر رسول خدا

 نمايند كه انسان در حال حيات در دخل و تصرف اموال خويش آزاد است. استدلل مي
ديث نعمان ذكر حگانه اكثر علما را در مورد  هاي ده كه پاسخ اما شوكاني پس از آن

حقيقت موضوع اين است كه رعايت عدالت  د:گوي شان را بيان نموده و مي ده و ضعفكر
امام احمد و  رواجب و برتري دادن برخي از فرزندان بر برخي ديگر حرام است. از نظ

چون ارث ـ دو برابر  جمعي ديگر از علما رعايت عدالت، بدين صورت كه به پسر ـ هم
بخشند، اگر هم  پدر يا مادري كه چيزي را به او مي دختر داده شود، مانعي ندارد؛ زيرا

در مورد بخشش  د:گوين رسد. اما برخي ديگر مي فوت كنند، همين نسبت از ارث به او مي
_____________________________ 
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و هديه ميان پسر و دختر نبايد تفاوتي وجود داشته باشد و به دليل حديث ابن عباس ـ 
 ان واجب است.تر روايت شد ـ ايجاد عدالت و مساوات ميان فرزند كه پيش

146F

1 
ها رواج يافته كه دختران را عم�ً از ارث  اي كه در ميان برخي از جامعه اما پديده

شان را معين فرموده و  نمايند، حرام و نارواست؛ زيرا خداوند متعال خود سهم محروم مي
 د:ان فرمودهها  آن در مورد صرسول خدا

 ».نصيحت كنيد براي رفتار خوب و خيرخواهي براي زنان، يكديگر را«
كنند، مژده  ت�ش ميها  آن و به كساني كه چندين دختر دارند و براي تأمين معيشت

 ت:داده و فرموده اس
به نيكي رفتار نمايد، مانع رفتن او به جهنم ها  آن هركس كه دختراني داشته باشد و با«
147F».شوند مي

2 
 ت:و در روايت ديگري آمده اس

رفتار ها  آن باشد و به خوبي باها  آن هر يا دو نفر ازهركس كه داراي سه دختر يا خوا«
148F».نمايد و در موردشان به وظيفه خود عمل كند، به بهشت خواهد رفت

3 
را از ميراث محروم نمايد مرتكب ها  آن هركس كه پسران را بر دختران ترجيح دهد و

ردم عصر ستم شده و خود را از رحمت خداوند محروم گردانيده و كار او مشابه كار م
كردند، به همين خاطر  دختران خود را زنده به گور ميها  آن جاهليت است كه برخي از

 ه:را مورد عتاب قرار داده كها  آن خداوند

ََا﴿ ٞ  قُتََِۡت   ٨ُس�ََِۡت  �لَۡموُۡءۥَدُٖ  � �ََ ينِ 
َ
 ].9 -8التكوير: [ ﴾٩بُِ

* كه به چه گناهي كشته شده شود  گاه كه از دختران زنده به گور شده پرسيده مي آن«
 » است؟

_____________________________ 
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 د:فرماي و مي

﴿ ِ ُهم ب َُ َِ
َ
َ َ ِ ََا �ُ�ن ح � ََ �

ُ
ُههُ  ٱۡ� َۡ ََ ّل  ََُهَو َكِظيم   ۥََ ا  ۡسَودنٗ ىح  ٥ُُ ََ ح َتَ� ِم� ُسوٓءِ  �ََۡقۡومِ ِمَ�  َُ

َ بِهِ  ِ ۡمِسُكهُ  ۦٓۚ َما �ُ�ن ُُ
َ
ّسهُ  ۥ� َُ ۡم يَ

َ
ح ُهون  َ

َاِب� ِِ  ۥَ�َ ُّ َ� سَ  �َ
َ
ُۡكُموَن � َُ  -58النحل:[ ﴾٥آَء َما 

59.[ 
گردد و در  اش سياه مي و هرگاه يكي از آنان را به (تولد) دختر مژده بدهند، چهره«

چه به او بشارت داده شده، از  خورند، از بدي آن حالي كه خشم (و اندوه) خود را فرو مي
در خاك پنهانش كند؟ وه چه  پوشاند، آيا او را با خواري نگاه دارد، يا قبيله خود روي مي

 »كردند؟ بد داوري مي

 هزينه فرزندان -18
پدران و مادران مسئوليت دارند كه در زمان كودكي و نوجواني تا پايان تحصيل و 
يافتن كار مخارج لباس و خوراك و تحصيل فرزندان خويش را فراهم نمايند. امام مالك 

باشد.  ها واجب نمي ست و تهيه مخارج نوهتنها تأمين نفقه فرزندان واجب ا ه:گويد ك مي
ها  اما ديگر ائمه فقه بر اين باورند كه در صورت لزوم تأمين مخارج زندگي فرزندان و نوه

ـ دختر يا پسر حتي اگر مسلمانان هم نباشند ـ واجب است؛ زيرا خداوند متعال 
 د:فرماي مي

َُُه�ّ  ۥَ�ُ  �لَۡمۡولُودِ َََ�َ ﴿ �ِۡسَو ََ َُۡ�ُهّ�   ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾َِ
اي پسنديده مخارج  (پدر) واجب است به شيوه باشد ميبركسي كه فرزند از آن او «

 ». را فراهم كندها  آن (زندگي)، لباس و پوشاك
چنان كه گفته شد، تأمين غذا، لباس و مخارج مدرسه در ايام تحصيل و در حد  هم

بايد برطرف شود. اما اگر  توان بر والدين واجب است و نيازهاي او در حد كفايت
المال و  كس را نداشته باشد كه مخارج زندگيش را تأمين نمايد، بايد از بيت كودكي هيچ

بودجه حكومت خوراك، لباس، مسكن و مخارج تحصيل او تهيه بشود و مسئوليت تأمين 
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چنين تا پايان  مخارج فرزندان تا رسيدن به حد بلوغ، توانايي كار و كسب درآمد و هم
 و مشك�ت نشوند.تحصيل و يافتن كار بايد ادامه پيدا نمايد تا دچار سرگرداني 

بر والدين و سرپرستان واجب است كه مخارج زندگي فرزندان خود را از درآمد 
 باري را براي خود و فرزندان صورت عواقب زيان تأمين نمايند، در غير اينح�ل و پاك 

از مال حرام رشد كند، به جز بدبختي، بيچارگي به وجود خواهد آورد و جسمي كه ها  آن
هد بود؛ زيرا خداوند متعال يهوديان را او مشك�ت دنيا و آخرت چيزي در انتظار او نخو

 د:فرماي دهد و مي مورد مذمت قرار مي

ِت  َسّ�حُعونَ ﴿ ۡۡ ُوَن لَِّس َح ّّ
َ
ََۡكِذِب َ ِ  ].٤٢ة: املائد[ ﴾ل

 ». اند خواري سپارند و بسيار اهل حرام ميبسيار (با عشق و رغبت) به دروغ گوش «
 د:فرماي چنين خداوند متعال مي هم

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  َٓ َّ �ُِۡقواْ مِ� َطينَِ�حِت َما َكَسۡبُتمۡ  �

َ
 ].٢٦٧ة: البقر[ ﴾َءاَمُنٓواْ َ

ترين چيزهايي كه  ايد، نفقه (و مخارج زندگيتان) را از پاك اي كساني كه ايمان آورده«
 ». وريم فراهم كنيدآ به دست مي

شود و پس از او همسر و بعد  تأمين نفقه و هزينه از خود سرپرست خانواده شروع مي
از او بايد شامل بقيه اعضاي خانواده شود اين كار نزد خداوند داراي اجر اخروي نيز 

در ميان ديناري كه براي جهاد و ديناري كه براي « د:ان فرموده صباشد. رسول خدا مي
شود و ديناري كه براي خانواده خرج  ردگان و ديناري كه به مستمندان داده ميآزادي ب

149F».شود، بيشترين اجر را آن ديناري دارد كه براي خانواده خرج شده است مي

1 

_____________________________ 
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 ارث -19
ترين حقوق فرزندان بر پدر و مادر حق ارث بردن است. اين حق،  يكي ديگر از مهم

تواند هيچ يك از  ن را ناديده بگيرد و نميتواند آ كس نمي حقي اجباري است و هيچ
 وارثين را از سهم خود محروم نمايد.

هاي مالي و اقتصادي  سيستم و نظام وراثت در اس�م بسيار عادلنه است و با مسئوليت
و مهريه و ارتباطي نزديك دارد؛ به اين دليل كه مردان مكلف به تأمين مخارج ازدواج 

شان از زنان بيشتر است. و زنان چه قبل از ازدواج يا پس از آن  اند، سهم ارث نفقه خانواده
شان از  در مورد مخارج زندگي مسئوليتي ندارند و به همين علت است كه سهم ارث

تواند براي خود  گيرد، مي مردان كمتر است و همه سهم ارثي را هم كه به او تعلق مي
 از آن را خرج كند. انداز نمايد و تنها با ميل و رضايت خويش مقداري پس

 د:فرماي در سه آيه قرآن سيستم ارث بيان گرديده است. خداوند متعال مي

يُ�مُ ﴿ َِ ُ  يُو َّ �  ِ ظن َِ َكَِ ِمۡثُل  َّ ِ ُ�ۡم  ل َِ ح
ََ َۡ ََ ٓ �ثََيۡ�ِ ِِ

ُ
 ].11النساء: [ ﴾�ۡ�

شان دوبرابر  نمايد كه پسران سهم تان به شما توصيه مي مورد فرزندان رخداوند د«
 ».است تراندخ

﴿  �َ ََ َّۡم يَُ�� لُّهّ�  ُ�ۡم ِِن  َُ ح ََ َۡ َََك ََ ََُ�ۡم �ِۡصُف َما تَ ََ  ].12النساء: [ ﴾و
تان برجاي مانده است از آنِ شماست، به شرطي كه داراي  از همسران كهچه  نيمه آن«

 ». فرزندي نباشند

ُتو�ََك ﴿ ۡۡ ُ قُِل  �َۡستَ َّ �  ِِ تِيُ�ۡم  ۡۡ َةِ ُُ َح  ].176لنساء: ا[ ﴾�ََۡكَ�
در مورد ك�له (و نحوه ميراث كسي كه مرده است و فرزندي و پدري را از خود «

 ». نمايد باره برايتان حكم صادر مي : خداوند در اينپرسند بگو جاي نگذاشته) از تو ميبر
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را توضيح داده ها  آن مواردي كه قرآن در موردشان چيزي را بيان ننموده، سنت نبوي
آن را روايت نموده است كه رسول  ن حديث كه حضرت ابوبكر صديقاست. مانند اي

 ت:فرموده اس صخدا
شود و هرچه را كه از خود برجاي بگذاريم صدقه داده  از ما پيامبران ارث برده نمي«
150F».شود مي

1 
كه روايت » بريده«ها در حديث  تعيين سهم يك ششم براي مادربزرگ د:چنين مانن هم

ها ـ به شرطي كه مادر ميت در ميان  براي مادربزرگ« ت:ده اسفرمو صنموده رسول خدا
 نباشد ـ يك ششم قرار داده شده است.

151F

2 
خواهند حدود و  آيند و كساني كه مي اين موارد شريعت و دين خداوند به شمار مي

قوانين خداوند را ناديده بگيرند، كارشان يا از روي جهالت است يا ستمكاري. يا فريب 
اند و قرآن بيشتر در مورد اين  توز اس�م را خورده هاي دشمنان كينه و تهمت پراكني دروغ

مربوط به ميراث در سوره  12و  11دو آيه هاي انحرافي هشدار داده و پس از  گرايش
 د:فرماي نساء مي

ََۡك ﴿ ِ َُد  ت َُ ُِ ِۚ َّ َ َََم� يُِطِع  � َّ ََُسوَ�ُ  � ّ�حت  َ�َِۡي مِ� َ�ۡ  ۥََ ََ َُۡه  َِ َۡ َُ تَِها يُ ح ََ ۡ�
َ
َ�حِ�ِيَ�  �ۡ�

حلَِك  ََ ََ  ۚ َُ �ِيَها ۡو َۡ ََۡعِظيمُ  �َۡ ۡعِص  َََم� ١ � َُ َ َّ ََُسوَ�ُ  � ََدهُ  ۥََ َُ ُِ  َّ �ََتَع ا  ۥََ ًَا َ�حِ�ٗ َُۡه �َا َِ َۡ يُ
 ُ�َ ََ هِ�   ۥ�ِيَها  ُّ  ].14 -13النساء: [ ﴾١َعَذاب  

يامبر او اطاعت كند وي را به پها احكامي الهي است و هركس از خداوند و  اين«
درختان) آن نهرها روان است، در آن جاودانه هستند و اين (كه از زير  درآوردهايي  باغ

همان كاميابي بزرگ است و هر كسي از خدا و پيامبر او نافرماني كند و از حدود مقرر او 
او عذابي تجاوز نمايد، وي را در آتشي درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براي 

 ». بار است خفت
_____________________________ 

 متفق عليه -1

 اخرجه ابوداود -2
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استواري و پايداري در مسير پايبندي به شريعت خداوند و ميزان و معيار عادلنه و 
ساز خير و بركت، استقرار، امنيت و س�مت دنيا و آخرت است. خداوند  مستقيم آن زمينه

 د:فرماي متعال مي

ِي�َ  ِِنّ ﴿ َّ ََّنا  � ََ  ْ ُ قَالُوا َّ ْ �ۡسَتَ�حُموُُّم  � ُِ َعََۡيِهُم  ا ّ َٞ ��َِكةُ تَتَ ََ �ُواْ  �لَۡم َِ ۡ�َ �َ ََ  ْ َافُوا ََ  �ّ
َ
�

 ِ َاْ ب ُ�ِۡ�
َ
� َّنةِ ََ ۡۡ ََن  �َِّ�  ٱ َُ  ].30فصلت: [ ﴾٣ُكنُتۡم تُوَع

پروردگار ما خداوند است، سپس پايداري كردند،  د:در حقيقت كساني كه گفتن«
د) هان نهراسيد و غمگين مباشيد و به بهشتي كه گوين آيند (و مي فرشتگان بر آنان فرود مي

 ». وعده يافته بوديد شاد باشيد

 حقوق والدين بر فرزندان :پنجم
پدر و مادر بودن موفق اين است كه بر مبناي محبت و گذشت و حسن معاشرت و 

يابي به اهداف و ثمرات  تر دست تنبيه مهربانانه فرزندان استوار شده باشد و مسئوليت مهم
خداوند « ه:لوب و تربيت خوب و شايسته فرزندان است. در روايتي آمده است كمط

خواند و  پدري را مورد مرحمت خويش قرار دهد كه فرزندش را به خير و نيكي فرا مي
پدر و مادر گذرانيدن داراي بازتابي عملي است  زندگي را در خدمت ».دهد او را ياري مي

 د:ان فرموده صرفتار خواهند داشت؛ زيرا رسول خداگونه با او  و فرزندان او هم همان
در مورد زنان مردم، اهل عفت باشيد تا زنان شما هم راه عفت و پاكدامني را در پيش «

تان هم با شما به خوبي رفتار  گيرند و با والدين خود به خوبي رفتار كنيد تا فرزندان
 ».كنند

ان ـ هر كدام را كه بخواهد ـ خداوند مجازات همه گناه« د:ان فرموده صرسول خدا
نمايد، به جز اذيت و آزار پدر و مادر كه مجازات آن را  به روز حساب قيامت موكول مي

 ».گرداند گير فرزندان نافرمان مي در دنيا گريبان
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چون قوانين محاكم و  ها بدين خاطر است كه تا هم در واقع بيان حقوق و مسئوليت
زاع م�ك قضاوت و عمل قرار گيرند و حق و ناحق را ها به هنگام اخت�ف و ن دادگاه

مشخص سازند. حقوق پدر و مادر نيز در حسن معاشرت و فرمانبرداري و پرهيز از آزار 
و  هاست آن به وسيله كردار و رفتار در زمان حيات و پس از مرگها  آن جسمي و روحي

م فرزندان به اين سرچشمه اين حقوق يا آيات قرآن يا احاديث رسول خداست و التزا
ها فرض عين است؛ زيرا پدر و مادر سبب وجود و زندگي فرزندان را فراهم  مسئوليت

 اند و لزم است از هيچ ت�شي براي حل مشك�ت و جلب رضايتشان دريغ نشود. نموده
 :مسئوليت فرزندان در مقابل پدر و مادر كه در حال حيات قرار دارند عبارتند از

 ردارينيكي و فرمانب -1
فرزندان موظفند كه با والدين خود به بهترين روش رفتار نمايند و از هر نوع بدرفتاري 

پرهيز كنند و حتي از گفتن كلمه و سخني كه موجب آزردگي خاطرشان بشود  با ايشان
خودداري كنند؛ زيرا برخورد نادرست و كردار و گفتار ناروا با پدر و مادر سبب صدمه 

شود و هرگونه اذيت و آزار، بلند كردن  لت و احترام والي آنان ميزدن به شخصيت و منز
شان بشود حرام و نامشروع است؛ زيرا  آزاري صدا، تندي و خشونت كه موجب دل

 د:فرماي خداوند متعال مي

﴿ ِ َ ََ  ِِيّاهُ 
ٓ�ِِّ ْ ا َٓ َُ ََۡعبُ  �ّ

َ
ََّك � ََ ََقََ�ح  يۡ�ِ و حِ�َ �ََۡ ۡبَُغَ  ٱ َُ َ�حًناۚ ِِّما  ِۡ َك ِِ ََ ُهَمآ  �َِۡكَ�َ ّ� ِعن َُ َِ

َ
َ

ََقُل لُّهَما قَۡوٗ� َكَِ�ٗما  َُۡهَما  ۡنَه ََ  �َ ََ فن  
ُ
ََُقل لُّهَمآ َ ُهَما فََ�  َ َِ  َۡ

َ
 ].23اإلرساء: [ ﴾٢َ

(اي انسان) پروردگارت فرمان داد كه به جز او را پرستش نكنيد و به پدر و مادر «
نزد تو به سن پيري رسيدند. (كمترين اهانتي را ها  آن وييا هر د يكينيكي نماييد. هرگاه 

اف هم نگو! و بر سر ايشان فرياد مكش و آنان را از ها  آن روا نداريد و حتي) بهها  آن به
 ». سخنان خوب و پسنديده بگوها  آن خود دور مگردان و با
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ن را به اطاعت پدر و مادر در امور روا و مشروع واجب است. شريعت اس�م مسلمانا
پسندد. اين اطاعت فرزندان حتي شامل  اين مسئوليت دستور داده و عقل سالم آن را مي

شود و تنها در اموري كه معصيت و نارواست،  پدر و مادري كه مسلمان هم نيستند مي
زيرا در جهت نافرماني خداوند، نبايد از مخلوقي پيروي كرد. نبايد از آنان اطاعت نمود؛ 

 د:فرماي ر اين رابطه ميخداوند متعال د

َٖ لََك بِهِ  �ن﴿ َۡ ن �ُۡ�َِك ِ� َما ََ
َ
َ � اَك َ�َ ََ حَه ِِ  ۦََ ۡبُهَما  ِِ ا ََ ََ َۡم  فََ� تُِطۡعُهَما   َياِع ّۡ �ّ� 

 ََ َٗفا   َُ ََعۡ  �تّبِعۡ َمۡع �َبنُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم 
ُ
ُعُ�ۡم فََ َِ َۡ َُ ُُّم َِِ�ّ   ۚ �َاَب َِِ�ّ

َ
 ﴾١َمَُوَن َسبِيَل َمۡ� �

 ].15لقامن: [
هرگاه آن دو (پدر و مادر) ت�ش كردند كه چيزي را با خداوند شريك نمايي كه «

كمترين آگاهي در مورد آن نداري، از ايشان اطاعت مكن. در دنيا با ايشان هميشه به 
اند. بعد  صورتي شايسته رفتار كن و راه كساني را در پيش بگير كه به جانب من رو كرده

ايد آگاه  كرده چه (در دنيا) مي گردند و من شما را از آن م همه به سوي من باز ميه
 ». سازم مي

به جهاد كه واجبي ها  آن جزو لوازم اطاعت از والدين آن است كه حتي بدون اجازه
كه بسيج عمومي اع�م شده و به صورت واجب عين درآمده  خدايي است نرويد ـ مگر آن

به شرط اجازه » باب جهاد«ر كتاب صحيح خود فصلي را به عنوان باشد ـ امام بخاري د
كساني كه بدون اجازه پدر «نيز فصلي را به عنوان » األدب المفرد«پدر و مادر و در كتاب 

 قرار داده است.» و مادر حق رفتن به جهاد را ندارند
تضاد آن با  هايي كه بيانگر عدم اطاعت از پدر و مادر به دليل يكي از بارزترين نمونه

رك خويش است. مادر عد بن ابي وقاص در برابر مادر مشفرمان خداوند است، موضع س
او سوگند ياد كرد كه تا زماني سعد از دين اس�م دست برندارد، لب به آب و غذا نزند و 
خود را شستشو ندهد. اما سعد بن ابي وقاص با جرأت و استقامت تمام بر ايمان خطاب 
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صد جان باشي و هر ساعت يك بار سوگند اگر داراي  ادر! به نام خداوندم د:به او فرمو
152F».جان بدهي، از دين محمد دست برنخواهم داشت

1 
توجهي به خدمت و مراقبت از پدر و مادر عصيان و نافرماني است و  از طرف ديگر بي

خداوند آيد كه در حد شريك قرار دادن براي  اي به شمار مي آزار آنان جزو گناهان كبيره
شريك قرار دادن براي خداوند و اذيت  ه:گناه كبير« د:ان فرموده صاست؛ زيرا رسول خدا

153F».مبالتي به پدر و مادر است و آزار و بي

رضايت خداوند بستگي « د:ان  فرمودهچنين  هم 2
154F».به رضايت پدر و مادر و خشم خداوند بستگي به خشم پدر و مادر دارد

3 
مبالتي نسبت به پدر  ح در اين مورد كه اذيت و آزار و بييكي از احاديث بسيار صري

 ه:شود، اين فرموده رسول خداست ك و مادر، مانع از رفتن به بهشت مي
آزاردهنده پدر و مادر،  د:كن خداوند در روز قيامت به سه نفر نگاه (رحمت) نمي«

ا هم به بهشت گذارد. و سه نفر ر شرابخوار و كسي كه بخشش خود را به ديگران منّت مي
آزاردهنده پدر و مادر، آدم ديوث و زني كه خود را به شكل و شمايل مردان  د:ده راه نمي

155F».آورد درمي

4 

 تواضع با پدر و مادر -2
شان را گرامي  فرزندان مكلفند كه در برابر پدر و مادر فروتن باشند و مقام و منزلت

به شدت ها  آن ه و برخورد تحقيرآميز بهبدارند، با چشم احترام به آنان نگاه كنند و از نگا
 د:ان پرهيز كنند؛ زيرا خداوند متعال فرموده

_____________________________ 
 445، ص 3تفسر ابن كثير، ج  -1

 اخرجه البخاري و مسلم -2

 اخرجه الترمذي و هو صحيح -3

 اخرجه نسايي و مسلم -4
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ِۡۡض ﴿ َۡ َناَح  ََ� ََ ِ لَُهَما  ِن َّ َةِ مَِ�  � َۡ َّ ِ  �ل َّبن ُۡهَماََقُل  ََ َۡ غِٗ��  � ََ ََّياِ�  ََ َُّ�مۡ  ٢َكَما  َّ 
 َ� ِۡ ِ َح ََ وِسُ�ۡمۚ ِِن تَُ�و�ُواْ  ُۡ ُّ  ِِ ۡعََُم بَِما 

َ
�  ۥفَِِ�ّهُ  َ َٗ و ُۡ ح�َِ� َ� َّ َ ۡۡ ِ  -25اإلرساء: [ ﴾٢َ�َن ل

26.[ 
پروردگارا  :بال تواضع را برايشان فرود آور، (و در برابرشان فروتن باش) و بگو«

در كودكي مرا تربيت كردند. پروردگارتان (از ها  آن گونه كه بديشان مرحمت فرما همان
اي باشيد؛  گذرد، اگر افراد شايسته تان مي ر درونتر از چيزهايي است كه د خود شما) آگاه

 ». كاران هميشه بخشنده بوده است زيرا كه او در حق توبه

 سپاسگزاري از آنان -3
مقابله خير و نيكي به مثل آن با يكي از زيباترين آداب سپاسگزاري و قدرداني لزم و 

بسيار روشن است؛ ها  آن همه مردم به ويژه پدر و مادر است. چنين مسئوليتي در برابر
زيرا در زمان كودكي و جواني ـ به ويژه مادر ـ از هيچ ت�ش و دلسوزي و خدمتي به 

 اند، به همين خاطر سپاسگزاري و قدرداني از زحمات فرزندان خويش كوتاهي نكرده
را در كنار حمد و سپاس ها  آن ضروري است؛ زيرا خداوند متعال شكر و سپاسها  آن

 ت:اده و فرموده اسخويش قرار د

ِن ﴿
َ
َ َۡ يَۡك َِِ�ّ  �ۡشُك حِ�َ �ََِ ََ  ].14لقامن: [ ﴾١ �لَۡمِص�ُ ِ� 
 ». سرانجام به سوي من بازخواهيد گشتو مرا و پدر و مادرت را شكرگزار باش و «

 ت:چنين فرموده اس هم

﴿ ِ َ ََ اْ ِِّ�ٓ ِِيّاهُ  َٓ َُ ۡعُب ََ  �ّ
َ
ََّك � ََ ََقََ�ح  يۡ�ِ و حِ�َ �ََۡ َ�حًنا ٱ ِۡ  ].23اإلرساء: [ ﴾ِِ

و پروردگارت فرمان داده كه تنها او را عبادت كنيد و با پدر و مادر به نيكي رفتار «
 ». نماييد

مادر در اين مورد بر پدر اولويت دارد و بايد بيشتر مورد احترام، اطاعت و تواضع قرار 
ربيت، زحمات زيادي گيرد؛ زيرا به هنگام بارداري، وضع حمل، شير دادن، نگهداري و ت
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 را متحمل گرديده و آسايش فرزندش را بر آسايش خويش مقدم داشته است و بسياري از
را در كنار گهواره كودك ـ به ويژه به هنگام بيماري و درد ـ بيدار مانده است.  ها شب

 د:فرماي خداوند متعال در اين مورد مي

ۡيَنا﴿ َّ ََ �َ�ح�َ  ََ َ�ح  �ۡ�ِ ِۡ يۡهِ ِِ حِ�َ ّمهُ بَِ�
ُ
َََۡتُه َ ََ َُۡهُ  ۥًنا   ََ ََ َۡٗها   َََضَعۡتُه ُك ََ َۡٗها  ُهُ  ۥُك َح ََ ِ ف  ۥََ

ا ًَ حُثوَن َشۡه  ].15األحقاف: [ ﴾ثََ�
نماييم كه با پدر و مادر خوش به خوبي رفتار نمايد؛ زيرا كه  ما به انسان توصيه مي«

ده است و دوران مادرش با رنج و زحمت او را حمل كرده و با رنج و مشقت به دنيا آور
 ». انجامد) حاملگي و شيرخوارگي او سي ماه (به طول مي

يا  ت:رسيد و گف صمردي به حضور رسول خدا ه:روايت شده ك و از ابوهريره
! چه كسي بيشتر بر من حق دارد كه با او به بهترين وجه رفتار نمايم؟ صرسول اهللا

 ت:مادرت. گف د:فرمو صپس از او، رسول خدا ت:مادرت، گف د:فرمو صرسول خدا
 د:فرمو صپس از او رسول خدا ت:مادرت. گف د:فرمو صبعد از مادرم، رسول خدا

156F».پدرت

1 

 مقدم بودن والدين بر جهاد -4
و حفظ ها  آن خدمت به پدر و مادر و ت�ش براي فراهم نمودن وسايل آسايش

فايي باشد، شان مورد رضايت خداوند متعال است و بر جهادي كه فرض ك كرامت، منزلت
 صمردي به حضور رسول خدا ه:روايت نموده است ك مقدم است. عبداهللا بن عمرو

پدر و مادرت  د:فرمو صآورد و براي رفتن به جهاد از ايشان اجازه خواست. رسول خدا
157F».هاست آن جهاد تو در خدمت به د:فرمو صاند. رسول خدا آري زنده ت:اند؟ گف زنده

2 

_____________________________ 
 و مسلماخرجه البخاري  -1

 اخرجه البخاري و مسلم -2
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كدام كردار را خداوند بيشتر دوست  د:پرسي صل خداعبداهللا بن مسعود از رسو
نيكي به پدر و  د:پس از آن؟ فرمو ت:نماز به موقع. گف د:فرمو صدارد؟ رسول خدا مي

158F».جهاد در راه خدا د:فرمو صپس از آن رسول خدا ت:مادر. گف

1 

 حرام بودن ناسزا به آنان -5
ها  آن زمه احسان و نيكي بهپرهيز از بدگويي و ناسزا به پدر و مادر جزو اصلي و ل

 شان به وسيله گفتار و رفتار، بر خدمت و احسان به است؛ زيرا خودداري از آزار و اذيت
ناسزاگويي به پدر و مادر جزو گناهان كبيره « د:فرمو صمقدم است. رسول خداها  آن

مگر ممكن است كسي به پدر و مادر خود بد و بيراه  صيا رسول اهللا د:گفته ش». است
آري وقتي كسي به پدر و مادر مردم ناسزا بگويد، به پدر و مادرش ناسزا  د:فرمو بگويد؟

159F».گويند مي

2 

 جدايي از همسر به خاطر پدر و مادر -6
ها  آن هرگاه پدر و مادر از فرزند خود بخواهند همسرش را ط�ق بدهد و درخواست

رد، واجب است كه از ك بجا و درست بود، و همسر او اسباب زحمت آنان را فراهم مي
روزي مردي نزد او آمد و  ه:نمايد ك روايت مي همسرش جدا بشود؛ زيرا ابودرداء

همسر هستم و مادرم اصرار دارد كه او را ط�ق بدهم. من هم به او من داراي  ت:گف
ترين راه به سوي  رضايت والدين نزديك« د:ام كه فرمودن شنيده صاز رسول خدا :گفتم

 »شان را جلب كنيد يا خير؟ خواهيد رضايت دانيد مي مي بهشت است، خود
داراي همسري بودم كه او را بسيار دوست  ه:روايت شده ك و از عبداهللا بن عمر

آمد، روزي از من خواست همسرم را ط�ق بدهم، اما  داشتم، اما پدرم از او بدش مي مي
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ضوع را با ايشان رفت و مو صمن حاضر به اين كار نشدم. پدر به خدمت رسول خدا
160F».از همسرت جدا بشو د:مرا فراخواند و فرمو صدر ميان نهاد، رسول خدا

1 

 تربيت و تنبيه فرزندان -7
پدر و مادر اين حق را دارند كه ايمان و آداب و اخ�ق، فضايل و علوم مفيد را به 

شريعت را با همه آداب گفتاري، رفتاري و مكارم اخ�ق ها  آن فرزندان خود بياموزند و
 صاس�م آشنا نمايند و آنان را به تربيت پايبند نموده و عادت دهند؛ زيرا رسول خدا

 د:فرماي مي
هيج عطا و بخششي از طرف پدر و مادر براي فرزندان بهتر از تربيت خوب و «

161F».پسنديده نيست

2 
ما با حقوق پدر و مادر آشنا  د:گفتن صو از ابن عباس روايت شده كه به رسول خدا

 د:فرمودن صايم، به ما بفرما كه حقوق فرزندان كدامند؟ رسول خدا شده
162F».بهترين نام را برايش (فرزندانتان) انتخاب نماييد و به خوبي او را تربيت كنيد«

3 
ترين و  بايد بدانيم كه روش تربيت كودكان از مهم« د:فرماي مي /امام محمد غزالي

ي هستند كه به پدر و مادرشان سپرده هاي هاست؛ زيرا كودكان امانت ترين روش اساسي
اي است كه هيچ نقش و تصويري  نخورده  اند و قلب پاك او گوهر گرانبها و دست شده

در آن نقش نبسته است و آمادگي هرگونه نقش و تصويري را دارد و به هر صورتي كه 
رشد و به خير و نيكي عادت داده شود، بر مبناي آن  چنانچهگيرد.  خواسته شود، شكل مي

شوند و پدر، مادر، معلم و مربي در اجر و  نمايد و در دنيا و آخرت سعادتمند مي نمو مي
چون حيوانات مورد  ثوابش سهيم خواهند بود. اما اگر به شر و بدي عادت داده شود و هم
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توجهي قرار گيرد، بدبخت و بدعاقبت خواهد گرديد و گناه آن بر دوش قيم و  بي
163F».دسرپرست او خواهد بو

1 
شان، سر بزند، در  پدر و مادر اين حق را دارند كه اگر كار و رفتار نادرستي از فرزندان

جهت اص�حش او را تنبيه بدني نمايند و بايد كمتر از حدود شرعي باشد و مقدار آن 
بستگي به نوع خ�في دارد كه مرتكب آن شده است و اين حق با حق معلم، همسر و 

 همسر و محكومين مشابهت دارد.قاضي در تنبيه شاگرد، 

 ايجاد محدوديت (حجر) -8
حجر به معني ممانعت از دخل و تصرف كودك در اموال خود قبل از رسيدن به سن 
بلوغ است؛ بدين خاطر تصرف كودكي كه داراي تميز ميان خير و شر خويش نيست 

ظر حنفيه و وجود دارد، از نها  آن باطل است و معام�ت را كه امكان نفع يا ضرر در
مالكيه موكول به رسيدن به سن بلوغ است و از نظر شافعيه و حنابله باطل است و سبب 

آيد. حجر نهادن بر  شود و از اين طريق چيزي به مالكيت او در نمي انتقال آن مالكيت نمي
 د:كودكان براساس اين آيه از قرآن مشروعيت دار

﴿ ْ ََ�حَ�ح  ََ�ۡ�َتَُوا ۡۡ ََا  � ِِ ��ّ ا فَ  �َنَِ�حَ بَََُغواْ َِ َٗ َُۡش ِۡنُهۡم  ْ فَِِۡن َءا�َۡسُتم من َ�  ٱۡدَ�ُعٓوا ََ حلَُهۡم   ۡمَ�
َ
ِۡهۡم َ َۡ ِ ِ
َََم� َ�َن فَقِ�ٗ  ا فََََۡۡسَتۡعِۡۡف   َََم� َ�َن َغنِينٗ  ْۚ َا ن يَۡ�َ�ُ

َ
ا َ ًَ ا ََ ِ َ ََ اٗفا  َ�ِِۡ 

ٓ ُ�َُوَها
ۡ
ُ�ۡل  �تَُ

ۡ
ََۡيُ فَ

 ِ َِف� ب َُ ََا َد�َ  ٱلَۡمۡع ِ ِ فَِ َ�َ�ح ب ََ َاْ َعََۡيِهۡمۚ  َُ ۡشهِ
َ
حلَُهۡم فَُ ۡمَ�

َ
ِۡهۡم َ َۡ ِ ِ ۡعُتۡم ِ َّ ِسَٗبا  ٱ  ].6النساء: [ ﴾٦َِ

گاه كه به سن ازدواج  شان) بيازماييد، تا آن يتيمان را (پيش از در اختيار نهادن اموال«
بازگردانيد.  شان را به آنان رسند. اگر از آنان ص�حيت و حسن تصرف را ديديد، اموال مي

اموال ايتام را از روي اسراف، تبذير و تعجيل نخوريد، و (به خود مگوييد كه) پيش از آن 
كه بزرگ شوند (و اموال را از دست ما بازپس گيرند، آن را هرگونه كه بخواهيم خرج 

نماييم! و از سرپرستان آنان) هركس كه ثروتمند است (از دريافت اجرت و سرپرستي  مي
_____________________________ 
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گيري اموال ايشان) خودداري كند، اما هر كسي كه نيازمند باشد به صورتي روا و به كار
را به خودشان (پس ها  آن الزحمه خود) از آن بردارد و هنگامي كه اموال (و به اندازه حق

از بلوغ) پس داديد، بر آنان شاهد بگيريد و كافي است كه خداوند حسابرس و مراقب 
 ». باشد

و خ�في را كه مجازات مالي داشته باشد مرتكب شوند، پدر،  اما هرگاه كودكان جرم
مادر و ولي ضامن آن نيستند و بايد از اموال خود كودك ـ اگر داراي اموالي باشد ـ 

هاي آن پرداخت شود و اگر داراي ثروت و ساماني نباشد، آن مقدار از خسارت به  هزينه
 ماند.  باقي ميعنوان بدهكاري بر ذمه او تا رسيدن به پول و مال 

اما حقوقي كه پدر و مادر پس از مرگ برعهده فرزندان خود دارند به طور اختصار در 
نشسته  صما در حضور رسول خدا د:گوي ابوسعيد ساعدي مي ت:روايت زير آمده اس

! آيا پس از مرگ پدر و صيا رسول اهللا ت:بوديم كه مردي از طايفه سلمه آمد و گف
آري دعا و « د:فرمو صانجام بدهم؟ رسول خداها  آن كه در حق مادرم چيزي باقي مانده

شان، رفت و آمد با خويشاوندان و  انجام دادن قول و تعهدات ها، آن طلب مغفرت براي
164F».اند معاشرت داشتهها  آن دوستاني كه با

1 
 :ث آمده به صورت تفصيل عبارتند ازمواردي را كه در اين حدي

 طلب آمرزش  -1
و نشانه  غفار براي والدين پس از مرگشان جزو وظايف فرزندان استدعا و طلب است

 د:فرماي . خداوند متعال ميهاست آن مات و منزلتحوفاداري و قدرداي از ز

﴿ ِ َّبن ُۡهَماََقُل  ََ َۡ غِٗ��  � ََ ََّياِ�  ََ  ].24اإلرساء: [ ﴾٢َكَما 
را مورد رحمت خويش گونه كه مرا در كودكي پرورش نمودند، آنان  پروردگارا همان«

 » !قرار بده

_____________________________ 
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مند شدن مردگان از دعاي خير فرزندان خوب خود موضوعي روشن است؛  و بهره
هرگاه مرگ انساني فرا برسد، « ه:نمايد ك روايت مي صاز رسول خدا زيرا ابوهريره

نيكوكاري ماندگار، علمي كه مورد  د:ياب اعمال او ـ به جز در سه مورد ـ پايان مي
165F».قرار گيرد و فرزند صالحي كه براي او دست به دعا بردارداستفاده 

1 
نمايند، خود نيز  از طرف ديگر فرزندان از طلب مغفرتي كه براي والدين خويش مي

شوند. خداوند سه نفري را كه به غاري پناه برده و درب غار به وسيله سنگ  مند مي بهره
خداوندا  ت:داد. يكي از آنان گف نجاتها  آن بزرگي بسته شد، به خاطر دعاي هر يك از

زدم و روزي به  لب به غذا و آب نميها  آن گاه پيش از من پدر و مادر پيري داشتم و هيچ
را آماده نمايم و زماني كه ها  آن خاطر دوري راه نتوانستم به موقع به منزل برگردم و شام

شام بخورم و ها  آن از من به منزل رسيدم آنان خوابيده بودند و به خود اجازه ندادم پيش
كه سپيده صبح دميد  ماندم تا اينها  آن را آماده كردم و منتظر بيدار شدنها  آن ظرف غذاي

از خواب بيدار شدند و غذايشان را خوردند. خداوندا! اگر من اين كار را در ها  آن و
غار شكافي ام، ما را از اين غار نجات بده! ناگهان سنگ درب   راستاي رضايتت انجام داده

كه آن دو نفر ديگر نيز به عمل صالح  و پس از آن 166F2 »خورد و شكافي در آن به وجود آمد...
 خود متوسل شدند سنگ از جا كنده شد و درب غار گشوده شد.

 اجراي وصيت -2
اند توسط وارثين، پس از كفن و دفن  عملي نمودن وصيت پدر يا مادري كه فوت كرده

 د:فرماي واجب است؛ زيرا خداوند متعال ميها  آن و پرداخت بدهكاري

َۡ َديۡ�  ﴿
َ
ّية  يُوِ� بَِهآ َ َِ ََ  َِ  ].11النساء: [ ﴾ِمۢ� َ�ۡع
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(تقسيم ارث) پس از اجراي وصيتي است كه انجام داده و پرداخت بدهكاري «
 ». اوست

شود كه براي غير وارثين بوده و بيش از يك سوم دارايي او  زماني وصيت اجرا مي
ثلث ـ اگرچه زياد است ـ اما كافي است. زيرا اگر « د:ان فرموده صزيرا رسول خدا نباشد؛

تنها بگذاري بهتر از اين است كه آنان را محتاج به ديگران ترك نياز  تو وارثان خود را بي
 167F1.»كني

اما زماني وصيت نمودن براي يكي از ورثه جايز است كه ديگر وارثان به آن رضايت 
 د:ان فرموده صرسول خدا داده باشند؛ زيرا

به راستي خداوند حق هر صاحب حقي را براي او معين فرموده و به همين خاطر «
168F».وصيت براي وارثان روا نيست

2 

 پرداخت قرض -3
بر » حق اهللا، حق الناس«پرداخت بدهكاري والدين ـ اگر بدهكاري داشته باشند ـ 

 واجب است.ها  آن فرزندان

ّية  ﴿ َِ ََ  َِ َۡ َديۡ�  ِمۢ� َ�ۡع
َ
 ].11النساء: [ ﴾يُوِ� بَِهآ َ

تقسيم ارث) پس از اجراي وصيتي است كه انجام داده و پرداخت بدهكاري «(
 ». اوست

يكي از والدين فوت نمايد و داراي توانايي مالي براي رفتن به حج يا عمره  چنانچه
ده، بر فرزندانش نشها  آن بوده و قصد و نيت آن را داشته اما به دليلي موفق به انجام

واجب است كه به جاي او، آن فريضه را انجام بدهند. روزي مردي به نزد رسول 
توانم  مادرم فوت كرده و نتوانسته فريضه حج را انجام بدهد. آيا مي ت:آمد و گف صخدا
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آري، اداي دين خداوند در اولويت قرار  د:فرمو صبه جاي او حج بروم. رسول خدا
 دارد.

 صله رحم -4
ر و مادر پس از فوتشان اين حق را بر دوش فرزندان خود دارند كه به اقوام و پد

 سركشي كنند. اين كار نوعي احترام نهادن و قدرداني ازها  آن خويشاوندان و دوستان
 د:ان فرموده ص. رسول خداهاست آن

 ».بهترين كار نيك، صله رحم با دوستان و خويشاوندان پدر (و مادر) است«
را بسيار مورد اكرام و احترام  دوستان حضرت خديجه صرسول خدا :براي مثال

و رفت  رسيد و به ديدار هاله خواهر خديجه مي ميها  آن داد و از نظر مادي به قرار مي
فرمود. وقتي  كرد و گوشت آن را در ميان دوستان او تقسيم مي گاهي گوسفندي را ذبح مي

باشد اكرام و احترام اقوام و دوستان كه سركشي و احترام دوست همسر بدين صورت 
 گيرد. پدر و مادر در اولويت قرار مي

روزي عبداهللا بن عمر به مردي عرب برخورد كرد و قبايي ارزشمند را به او هديه داد، 
او  ت:تر از آن را به آن عرب بدهي. عبداهللا بن عمر گف شد قبايي ارزان مي د:همراهان گفتن

 د:فرمو شنيدم كه مي صاست و من خود از رسول خدايكي از دوستان پدرم بوده 
169F».هاست آن بهترين كار نيك، صله رحم دوستان و خويشاوندان پدر و مادر توسط فرزند«

1 
من  د:گوي ديدار و سركشي دوستان پدر و مادر هم كاري است مطلوب. ابوبرده مي

ام؟  نزد تو آمده داني چرا مي ت:نزد من آمد و گف وارد مدينه شدم و عبداهللا بن عمر
خواهد به زيارت  هركس مي« د:فرمو ام كه مي شنيده صاز رسول خدا ت:نه. گف :گفتم

_____________________________ 
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170F».ديدن نمايدها  آن پدر و مادر خويش در قبرستان برود، از دوستان

دانم كه پدرم  من مي 1
 با پدر تو دوست بود و خواستم براي اداي وظيفه به ديدار تو بيايم.

در بسيارند و متأسفانه ها  آن و مسئوليت فرزندان در مقابل از مجموع حقوق والدين
كنند و در حق يكي يا هر  هايشان كوتاهي مي بسياري از موارد فرزندان نسبت به مسئوليت

كنند، هرچند  نمايند و احساس مسئوليت نمي به طور شايسته ت�ش لزم را نميها  آن دوي
ست و هركس به اندازه ت�شي كه قصد، نيت و ت�ش در حد توانايي م�ك عمل ا

 د:ان فرموده صشود؛ زيرا رسول خدا مند مي نمايد بهره مي
كه  تواند از عهده مسئوليت خود در مقابل والدينش بربيايد، مگر آن هيچ فرزندي نمي«

171F».را خريداري و آزاد گرداندها  آن آنان برده باشند و او

2 

 حقوق اطفال و سالمندان :ششم
حقوق «يادآور شد كه اين موضوع، موضوعي جديد و مهم در مورد در ابتدا بايد 

در چهارچوب احكام شريعت اس�مي است. احكام و توجيهات » اطفال و سالمندان
پيشگام و مترقي برمبناي حق، عدالت، انصاف، اخ�ق و تربيت اس�مي استوار است 

شمند و پاسداري از و ارزاي پيشرو  چنان كه هدف از آن وضع قوانيني براي جامعه آن
 حلقه ارتباطي ميان آغاز و انجام زندگي انسان است.

گيرد كه بر ضرورت اهتمام به دو  جا سرچشمه مي از آنجايگاه علمي اين موضوع 
شوند و مورد توجه و  نمايد. نسل جديدي كه براي آينده تربيت و آماده مي نسل تأكيد مي

ه دست گرفتن امور زندگي پس از پايان عمر نسل اهتمام مردم قرار دارند و آنان را براي ب
كه لزم است با احترام و تقدير فراوان با نمايند و نسل سالمندي  قبل از خود، آماده مي

شان در جهت پيشرفت مادي و  هاي مختلف آنان خداحافظي بشود و از زحمات و ت�ش

_____________________________ 
 اخرجه ابن حبان -1

 اخرجه البخاري في الدب المفرد و مسلم و ابوداود -2
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نسلي كه با  .معنوي زندگي خود و نسل نو به طور شايسته قدرداني به عمل بيايد
ترين استعدادهاي خود براي آسايش آيندگان  ها و شايسته گيري از بهترين توانايي بهره

چون شمع،  ت�ش و فداكاري نمودند و براي روشن نگاه داشتن راه آيندگان زندگيشان هم
قطره قطره ذوب گرديد و براي بقاي نسل پس از خود و دور گردانيدن ضرر و زيان 

ز آنان و ادامه اصل ماندگاري بشريت براي بر دوش كشيدن بار مسئوليت مادي و معنوي ا
آباد گردانيدن و پيشرفت زمينيان كه از طرف خداوند به آنان سپرده شده، همه خطرات و 

 اند. ننمودهها را به جان خريده و از هيچ ت�شي فروگذار  سختي
شود كه تحت  مي مرحله كودكي و جهان خردسالن شامل همه كودكان و فرزنداني

 سرپرستي و نگهداري و تربيت انسان قرار دارند.
شود كه پا به  مرحله پيري و دنياي سالمندي نيز شامل پدران، مادران و همه كساني مي

 سن نهاده و عمري از آنان سپري شده است.
المللي، اهميت بحث در مورد  هاي بين از نظر حقوق انساني مورد قبول قوانين و عرف

شود و ضرورت محافظت و تأكيد بر مراعات  اطفال و سالمندان بيشتر مشخص ميحقوق 
آن و ت�ش براي به دست آوردن نتايج مثبتش در استحكام بخشيدن به عوامل پيوند 

 گردد. و جامعه بيشتر معلوم مي خانواده، عشيره
مطرح نمودن اين بحث در چهارچوب احكام شريعت الهي داراي مفهوم جهاني 

ي است كه بر روي هدايت خداوندي براي توجه به اطفال و سالمندان متكي است و ا ويژه
را به ها  آن دهند و  آيات و احاديث و نصوص شرعي بسيار وجود دارند كه دستور مي

و كساني كه به طور دايم » كودكان و سالمندان«اهتمام به قشرهاي ضعيف جامعه از جمله 
توان در چهارچوب  خوانند و همه اين امور را مي  مياند، فرا  يا موقت دچار مشكل شده

 مورد توجه قرار داد.» هاي اجتماعي در اس�م همكاري«
لزم به يادآوري است كه ميان دو مرحله سالمندي و خردسالي شريان خوني 

اي و همبستگي پويايي را ميان آن دو مرحله به  مستحكمي وجود دارد كه ارتباطي ريشه
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نمايد كه هر نوع برخورد و رفتاري را كه  ما را متوجه اين موضوع ميآورد و  وجود مي
فرزندان با پدران، مادران و بزرگتران از خود دارند، ثمرات، نتايج و بازتاب آن را در 
زندگي خود خواهند ديد و در واقع هيچ چيزي نيست كه به اندازه اذيت، آزار و نافرماني 

ن درست و همسان آن در اسرع وقت، روي بدهد. العمل آ پدر و مادر، بازتاب و عكس
 د:فرماي مي صچنان كه رسول خدا هم

شود و خداوند را مرگي نيست و هر  رود، و گناه فراموش نمي نيكوكاري از ميان نمي«
172F».شود نمايي با تو هم رفتار مي چنان كه رفتار مي خواهي انجام بده؛ زيرا هم كاري كه مي

1 
هر جواني كه به سالمندي احترام بگذارد، خداوند « ه:ست كو در روايت ديگري آمده ا

173F».انگيزد كسي را براي اكرام و احترام به او در هنگام سالمندي برمي

و اين بدان معناست  2
با پدر و مادر خود رفتار نمايد، فرزندانش نيز به همان صورت با او  هرگونه كه انسان

 رفتار خواهند داشت.
تان با شما به  با والدين خود خوب باشيد. تا فرزندان« ت:اسو در روايتي ديگر آمده 

174F».خوبي رفتار كنند

3 
هايي بسيار قوي و مستحكمي  و خردسالي، پل يهاي ارتباطي ميان دو مرحله پير پل

را از ميان برداشت و ارتباط ميان آن دو مرحله را از ها  آن توان وجه نمي باشند و به هيچ مي
سالي به  ها پس از گذرانيدن دوران كودكي جواني و ميان اً انسانهم جدا كرد؛ زيرا غالب
چنان كه در زمان كودكي داراي ضعف و ناتواني بوده در  نهند، هم دوران سالمندي گام مي

گردند و به كمك و توجه ديگران نياز پيدا  دوران پيري هم دچار ضعف و پيري مي
شوند و گاهي اين مرحله در  فظي مينمايند و در واقع وارد مرحله رحلت و خداحا  مي

ماند و گاهي نيز اعمال گذشتگان به دست فراموشي  حافظه جامعه كودك خانواده زنده مي

_____________________________ 
 اخرجه عبدالرزاق في الجامع -1

 اخرجه الترمذي -2

 اخرجه الطبراني و الحاكم -3
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شود. اما در مرحله كودكي معمولً انسان بيشتر مورد توجه و اهتمام قرار  سپرده مي
حقق آرزوهاي سازي و نشانيدن نهال اميد براي ت گيرد؛ زيرا مرحله رشد، تربيت، آماده مي

 د:ان فرموده صدور و دراز در عرصه رشد و سازندگي است. رسول خدا
در مورد ناتوانان مرا ياري دهيد و تنها به خاطر ضعفاي شماست كه خداوند رزق و «

175F».دهد روزي شما را مي

1 
هاي متعدد براي تقويت حافظه فرزندان  قرآن با بهترين و زيباترين روش و در مناسبت

شان در كامل گردانيدن  و نقشها  آن آينده به ارتباط ميان آنان و نسل قبل ازهاي  و نسل
نمايد و خداوند متعال در بيان  يكديگر و عوامل ارتباط ميان آن دو مرحله را تصوير مي

 د:فرماي مراحل عمر انسان مي

ُ و﴿ َّ ِي � َّ َِ َضۡعف  قُوّ  � َعَل ِمۢ� َ�ۡع ََ ُُّم  ِ� َضۡعف   َََقُ�م من َِ قُّو�  ََ َعَل ِمۢ� َ�ۡع ََ ُُّم   ٖٗ

ََُهَو  َُ َما �ََشآُءۚ  َُۡ ََ ََۡبٗةۚ  َََش ا  ٗۡ ََۡعَِيمُ َضۡع �  َُ ي َِ ََۡق  ].54الروم: [ ﴾٥ �
خداوند همان كسي است كه شما را از (چيزي سراپا) ضعف آفريده است و پس از «

قوت گردانيده؛  گاه ضعف و پيري را جايگزين آن آن قوت و توانايي بخشيده است و آن
 ». آفريند و او بسيار آگاه و تواناست زيرا خداوند هرچه را كه بخواهد، مي

سالمندان گاهي از نظر  ه:فرمايد ك چنين خداوند متعال به اين موضوع اشاره مي هم
ها زمان قوت،  آيند؛ تا انسان چنين حالت كودكان در مي عقلي و هوش به صورت و هم

 يمت بشمارند و در عمل و احساس مسئوليت، كوتاهي نورزند.توانايي و جواني را غن

﴿ ُ َّ �ََ  ِِ ََ َۡ
َ
ّد َِِ�� َ ََ ََِمنُ�م ّم� يُ حُ�ۡمۚ  َتَوّفُ َُ ُُّم  َََقُ�ۡم  ُعُمَِ ََ

َۡ �   �َۡ ََ ِع ۡعَََم َ�ۡع َُ  �َ ۡ�ََِ
َ اۚ ِِّن  ًٔ َشۡ�  َّ �   َ ي َِ  ].70النحل: [ ﴾٧َعَِيم  قَ

_____________________________ 
 جه ابوداوداخر -1
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ميراند و برخي از شما را به  يده است و سپس شما را ميخداوند شما را آفر«
رساند، تا پس از آگاهي همه چيز را  ترين و خوارترين مراحل عمر (پيري) مي پست

 ». فراموش نمايد، به راستي خداوند است كه آگاه و تواناست

 بحثمهدف از اين 
لزم و ضروري  آگاهي از ارتباط ميان اهتمام به كودكان و رعايت و احترام بزرگان

است. تا تكامل و همبستگي و تداوم ميان دو نسل تحقق يابد و نسل قبلي از هيچ ت�ش، 
سازي براي خير و سعادت نسل آينده دريغ نورزد و در همين رابطه  خيرخواهي و زمينه

 د:شو است كه اهداف اهتمام به كودكان، به صورت زير معلوم مي
هاي زندگي  ند و پايبند به رسالت و مسئوليتتربيت نسلي توانا و مؤمن به خداو -1

 فردي و اجتماعي خويش.
 برخوردار نمودن امت اس�مي از عناصري خيرخواه، توانا، شجاع و سازنده. -2

مسلح گردانيدن فكر و فرهنگ نسل نو به همه وسايل و ابزارهاي معرفت و علوم  -3
معيشتي مناسب هايي كه براي آنان زمينه دستاوردهاي پاك و درآمدهاي  و تخصص

را فراهم نمايد و رادمرداني توانا را تربيت نمايد كه كاخ عظمت و اقتدار امت 
 اس�مي را نوسازي نمايد.

هاي اخ�قي وال  بارآوردن و تربيت نسلي توانا، متوازن، معتدل و مسلح به ارزش -4
 و دينداري درست و تربيت شايسته.

 رخشان و پيش رو براي فرزندان.اي د ت�ش و همياري براي فراهم نمودن آينده -5

 اهتمام ويژه به تربيت اس�مي مطلوب دختران. -6

ها  تربيت جسمي، عقلي، بهداشتي، ايماني و اخ�قي كودكان در اول همه اولويت -7
 باشند. هاي بشري قرار دارد؛ زيرا آنان سازندگان زندگي آينده بشري مي و ضرورت



 فقه خانواده در جهان معاصر    218

 

توان به موارد  توجيهات بسياري است كه مياما بيان احكام مربوط به بزرگسالن داراي 
 د:زير اشاره نمو

قدرداني از كساني كه در جهت خير و مصلحت مردم و نسل پس از خود از  -1
 اند. طريق كار و ت�ش و تربيت، از هيچ ت�شي فروگذار ننموده

همكاري ميان مردم يك جامعه براساس نيكوكاري، خيرخواهي و احساس  -2
 مسئوليت متقابل.

هايي  آن اني از خيرخواهي و خدمت خدمتگزاران و پرهيز از مقابله به مثل باقدرد -3
 اند. كه به بيراهه رفته و بد عمل كرده

استفاده كامل و همه جانبه از تخصص، تجربه و علوم گذشتگان كه تنها از طريق  -4
موجود ها  آن اي براي مشاهده و آموزش مستقيم ممكن گرديده و كتاب و مدرسه

 .نبوده است
اقرار به حقايق و اعتراف به زحمات ديگران، در جهت عمل به اين فرموده  -5

چيزها (و دستاوردهاي) مردم را » «همول تبخسوا الناس اشياء« ه:خداوند ك
زيرا حقيقت گوهر درخشاني است كه پرتو و درخشندگي آن ». ارزش ننماييد بي

 شود. گاه خاموش نمي هيچ

گذشتگان و حرمت نهادن فرزندان به پدران و  پاس داشتن و احترام آيندگان به -6
نمايد و بدترين سرنوشت آن است  مادران، زمينه خير و منافع بسياري را فراهم مي

گذشتگان خود را مورد مذمت و م�مت قرار دهند و به آنان ستم كه نسل جديد، 
ات مورد اهانت قرار بدهند و حق و انصاف را در حق آنان مراعها  آن روا دارند و

العملي را به  اش تبلور و بازتاب است و هر عملي عكس ننمايند؛ زيرا زندگي همه
 دنبال دارد.

مجمع عمومي  :شود كه بدانيم زماني اهميت موضوع حقوق كودكان بيشتر معلوم مي
حقوق «م. با اتفاق آراء قانون  1989سازمان ملل متحد در جلسه مورخ نوامبر سال 
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نيده است و اين اتفاقيه حاصل ت�ش ده سال و تماس و را به تصويب رسا» كودكان
جمعيت  50هاي سازمان ملل متحد و بيش از  ها و نمايندگي مشاوره ميان حكومت

 افتخاري دفاع از حقوق كودكان بوده است.
شود كه مجمع  جا معلوم مي از طرف ديگر اهميت موضوع حقوق سالمندان از آن

هاي  مي�دي را به عنوان سال برگزاري مراسم 1999عمومي سازمان ملل متحد سال 
هاي سني  اي كه به همه گروه به سوي جامعه«زير عنوان  ها، آن مختلفي براي بزرگداشت

 د:اند موارد زير را در اين رابطه مورد بحث قرار خواهيم دا اع�م نموده». تعلق داشته باشد

 اول ـ حقوق كودكان
 هاي فقه و اصول فقه. به اطفال در همه ابواب كتاباهتمام فقها به احكام مربوط  -الف
اهتمام اس�م به كودكان از همان زماني كه جنيني هستند و حتي قبل از آن از  -ب

 طريق ترغيب به انتخاب همسر مؤمن و پرهيزكار.
توجه به احكام مربوط به وليت شرعي بر كودكان و ترتيب ضوابط آن و  -ج

 ص�حيت اولياء و سرپرستان.
 اي از احكام وصايا براي كودكان. خ�صه -د

مشروعيت بخشيدن به حضانت و سرپرستي از كودكان و فراهم نمودن زمينه  -هـ
 شوند. از هم جدا ميها  آن حتي در شرايطي كه پدر و مادر ها، آن خانوادگي مناسب براي

 احكام مربوط به نفقه و مخارج كودكان. -و
ان از همان زماني كه توانايي درك و فهم مسائل را اهتمام اس�م به تربيت كودك -ز

 ها. آن نمايند و ارائه احكام و توجيهات مناسب براي هر مرحله از عمر پيدا مي

 دوم ـ حقوق سالمندان
هاي مرحله پيري و فراهم آوردن زمينه مطلوب براي  اهتمام به مداواي بيماري -الف

 ند.همه بيماران سالمندي كه نياز به معالجه دار
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با ها  آن فراهم آوردن امكانات لزم براي سالمنداني كه به هر دليل امكان زندگي -ب
كه زايده » خانه سالمندان«هايشان وجود ندارد، با توجه به اين موضوع كه پديده  خانواده

گاه نبايد جاي عطوفت و مهرباني و زندگي سالمندان در كنار  فرهنگ غربي است، هيچ
هاي پزشكي خاصي كه اهل  به جز در مواردي كه سالمندان به مراقبت فرزندان را بگيرد،

 خانواده از عهده آن برنيايند، نياز داشته باشند.
 زماني كه توانايي كار و كاسبي را از دستها  آن تأمين معيشت مناسب براي -ج

ه كند ك مالي و درآمد مناسب برخوردار نباشند و هيچ فرقي نميانداز  دهند و از پس مي
 شود يا از ذخاير حكومتي. از وجوهات شرعي پرداخت ميها  آن بودجه كمك به

ايجاد مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي لزم براي سالمندان تا نشاط، شادابي و  -هـ 
هاي آنان در حد توان استفاده به  زنده نگاه دارد و از تجارب و خبرگيها  آن اميد را در
 عمل بيابد.

را دارند بازداشت، به ها  آن ا از انجام كارهايي كه هنوز توانايي انجامرها  آن نبايد -د
 ويژه كارهايي كه به توانايي جسمي نياز چنداني ندارند.

تصويب قوانين و لوايحي براي حفظ حقوق سالمندان كه همه توجيهات و  -و
 مقررات شرعي در آن، مورد توجه قرار گيرند.

 حقوق اطفال
عرصه ساخته شدن شخصيت انساني و نطقه آغاز حركت  دوران كودكي زمينه و

تكاملي و محور تكوين توانمندي و س�مت انسان در ابعاد مختلف جسمي، مادي، 
بهداشت، و معنوي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و غالباً افراد بزرگسال تحت تأثير 

ها و  ها و زشتي هاي زمان كودكي قرار دارند و امكان ندارد كه انسان زيبايي عادت
هاي زمان كودكي را فراموش نمايد. حوادث زمان كودكي در اعماق  ها و تلخي شيريني

سينا  شود. ابن هايي از آن برايش تداعي مي حافظه او جاي گرفته و در هر مناسبتي بخش
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نمايي كه موجود كوچكي  گمان مي« د:گوي در مورد كودكان يا انسان به طور عمومي مي
 »الي كه جهان پهناوري در درون تو نهفته است؟هستي، در ح

 احكام مربوط به اطفال -الف
هرچند، پس از رسيدن به سن بلوغ يا پانزده سال است كه تكليف متوجه كودكان 

اي است كه از اداي تكاليف معاف  شود و مرحله كودكي در واقع زمان و مرحله مي
 ت:فرموده اس صاند؛ زيرا رسول خدا شده
كسي كه در حال خواب است تا زماني كه از خواب  د:شو وجه سه نفر نميتكليف مت«
176F».خيزد، ديوانه تا زماني كه شفا يابد و كودك تا زماني كه به سن بلوغ برسد برمي

1 
اما در ارتباط با ارتكاب اعمال خ�ف و وارد كردن زيان جسمي و مالي به ديگران، 

مسلمان در بسياري از مباحث فقهي احكام باشند. فقهاي  خود كودكان داراي مسئوليت مي
 اند. گوناگوني را در ارتباط با كودكان ـ در كنار احكام مربوط به بزرگان ـ ذكر كرده

در كنار اين موضوع امام و فقيه بزرگوار محمد بن محمود استروشني سمرقندي حنفي 
ه كه همه مباحث تأليف نمود» جامع احكام الصغار«هـ. كتابي را به نام  652متوفاي سال 

مربوط به طهارت، نظافت، عبادت، احوال شخصي، حدود شرعي، جرم، جنايات، 
معام�ت، سير و سفر، احكام مربوط به كودكان سرراهي، غصب، ضمانت، ادعا، شهادت، 
اقرار، حضور در مجالس، آداب قضاوت ميان كودكان، نسبت، اكراه و جنين، ذبح 

 شود. شامل مي، ميراث و ... را حيوانات توسط كودكان، وقف، وصيت
همه آن مباحث در راستاي آشنايي با احكام شريعت خداوند، مربوط به اعمال و 

و رفتارهاي آنان را تحت و مانند قوانين وضعي است كه تصرفات تصرفات غيرمكلفين 
و مجازات  هاست آن آورد و احكامي را كه در نتيجه اعمال و اقوال ضابطه معيني درمي

دهد. در كنار اين موضوع به بيان   شوند، توضيح مي را كه احياناً مرتكب ميهايي  خ�ف

_____________________________ 
 اخرجه احمد و ابوداود و النسايي -1
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ارتباط ميان اولياء و سرپرستان و قضات و كودكان در جهت تربيت اس�مي مبني بر 
 پردازد. محبت و فرمانبرداري خداوند و تنفر از نافرماني او مي

موضوع » حكم شرعي«در مبحث و موضوع » اصول فقه«چنان كه علماي علم  هم
عوارض آن را هاي اهليت و  اهليت تكليف و احكام و اقسام و مراحل زندگي و دوران

اند و در آن راجع به مرحله قبل از تولد و پس از آن،  مورد بحث و بررسي قرار داده
كه  احكام زمان طفوليت، بلوغ و رشد و احكام و قوانين مربوط به كودكان با توجه به اين

 عوارض اهليت طبيعي يا سماوي تأثيرگذار بر تصرفات اجتماعي و مالي و جنايييكي از 
 ، بحث شده است.هاست آن

فصلي را به احكام مربوط به كودكان » الشباه و النظائر«هاي  معمولً فقها در كتاب
اند. امام قرافي در  اختصاص داده و به روش مطلوب آن احكام را مورد بررسي قرار داده

قاعده خطاب تكليف و قاعده خطاب «در تفاوت بيست و ششم ميان » لفروقا«كتاب 
 ه:نمايد و آن اين است ك بسيار مهمي را در ارتباط با كودكان بيان ميموضوع » وضع

هرگاه كودكي اموال مربوط به ديگري را تلف نمايد، يا زياني را به آن وارد كند، بر ولي و 
از دارايي كودك جبران نمايد؛ زيرا وارد  سرپرست او واجب است كه خسارت آن را
رود و هرگاه  به شمار مي» خطاب الوضع«كردن خسارت، مستلزم ضمانت است و جزو 

كودكي به سن بلوغ برسد و مبلغ و ميزان خسارت را قب�ً نپرداخته باشد، بر او واجب 
خسارت  شود كه پس از بلوغ آن را از اموال خود بپردازد؛ زيرا عامل و سبب اين مي

 شود. هرچند در زمان كودكي او بوده اما پيامد آن به بعد از بلوغ هم موكول مي

 احكام جنين -ب
روند و  شان به شمار مي فرزندان ميوه درخت ازدواج و يادگار پدر و مادر پس از مرگ

هاي پاك و پرهيزكاري  انسان چنانچهها هستند.  جزو دستاوردها و حاصل اعمال انسان
 چنانچهگردند و  ـ حتي پس از مرگ ـ سربلند و سعادتمند ميها  آن لدينباشند، وا
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دچار حسرتو ها  آن اهلي باشند، پدر و مادر به خاطر بدنامي و بدكاري هاي بد و نا آدم
 شوند. پشيماني مي

زمينه سوء تربيت ها  آن گاهي ممكن است رفتار و اخ�ق نارواي پدر، مادر يا هر دوي
چنان كه تربيت فرزنداني پاك و  شان را فراهم كرده باشد و هم رزندانو رفتار ناشايست ف

پرهيزكار بستگي به پاك و پرهيزكاري آباء، اجداد، حسن انتخاب، ايمان، اخ�ق و التزام 
همسر دارد؛ به همين خاطر شريعت ارزشمند اس�م مردم را به دقت و توجه كافي به 

اي متدين بار آمده باشد ترغيب  در خانوادهانتخاب همسر خوب، پاك و پرهيزكاري كه 
 د:فرماي مي صنموده است. رسول خدا

در زمان جاهليت اگر آگاهي ها  آن اند، و بهترين چون ط� و نقره ادني همعمردم نيز م«
ها سربازان ايستاده به  شان در اس�م خواهند بود و ازدواج (و قلوب) انسان يابند، بهترين

همديگر را بشناسند، دست در دست هم خواهند نهاد و هركدام ها  آن اند. هركدام از صف
177F».كه با يكديگر بيگانه باشند، راه اخت�ف را در پيش خواهند گرفت

1 

آن را تبيين فرموده ـ  صراه و رسم حسن انتخاب همسر همان است كه رسول خدا
سيار تفاوت دارد. تجربه به دنبال آن هستند ـ ب چه كه برخي از جوانان خام و كم و با آن

به خاطر  د:شون معمولً) زنان به چهار دليل براي همسري انتخاب مي«( د:فرماين ايشان مي
ثروت و دارايي، خانواده و منزلت اجتماعي، زيبايي و برازندگي و دينداري و پرهيزكاري، 

امام نووي ». زيرا مايه خير و بركت استشما ديندار و پرهيزكار را انتخاب كنيد؛ 
هر عده از مردم يكي از اين  ه:بدين معناست ك صاين فرموده رسول خدا د:فرماي يم

پسندند، اما شما همسر مؤمن و اهل اخ�ق و فضيلت را  ها را در زنان مي خصلت
برگزينيد و همه ت�ش خود را براي الفت و محبت با او به كار بگيريد، اگر چنين نكنيد، 

گي با همسر نامطلوب و ناپرهيزكار خواهيد شد؛ دچار مشك�ت و عواقب ناشي از زند
 ايد. توجهي نموده هاي زندگي سالم و آرام بي زيرا خود نسبت به اصول و ارزش
_____________________________ 

 اخرجه مسلم -1
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 د:فرماي در راستاي تأكيد بر اين موضوع، راجع به منزلت زنان مي صرسول خدا
از آن  وري است و بهترين چيزي كه انساني ممكن است اش تمتع و بهره دنيا همه«

و لزم است كه زن و شوهر از همان آغاز ». برخوردار باشد، همسر پاك و پرهيزكار است
آفرينش جنين تا گام نهادنش به صحنه زندگي و پس از آن، او را از روزي ح�ل تغذيه 
نمايند؛ زيرا زماني كه جنين از خون مادري كه از كسب و درآمد ح�ل و پاك، غذايش 

از درآمد  چنانچهشد و نموي پاك و سالم خواهد داشت، اما تأمين گرديده تغذيه شود، ر
و ثروت نامشروع تغذيه شود، رشد و بارآمدن او بد و ناسالم خواهد بود و حرام 

يا اشتهاي شديد زن در اوايل حاملگي » وحام«ترين حالت در اين رابطه حالت  حساس
چه كه ح�ل و پاك است،  است كه زن بايد همه سعي خود را به كار بگيرد تا از آن

عاملي مهم در رشد و نمو درست و سالم اشتهايش را برآورده نمايد؛ زيرا چنين كاري 
 جسمي و روحي جنين خواهد شد.

سيرت مسلمان مرحله جنين را به دست فراموشي سپرده و  فقهاي گرانقدر و پاك
احكام مربوط به حقوق جنين را در راستاي محافظت از مصلحت زندگي و آينده كودك 

ند، تا زمينه لزم براي ا و جلوگيري از سربار ديگران شدنش، تهيه و تدوين نموده
پدر و مادري به خوبي از حقوق مادي  چنانچههاي رواني و ايجاد كينه از ديگران ـ  عقده

 و معنوي او محافظت ننمايند ـ فراهم نگردد.
شود؛ زيرا اهليت بر دو نوع  اما احكام مربوط به جنين از خ�ل اهليت او شناخته مي

يا ناقص و ناتمام است يا كامل و ها  آن ر يك ازو ه» و اهليت اداء» اهليت وجوب« ت:اس
تمام، كه اين نقصاني و كمال به مراحل زندگي كودكان از حالت جنين تار سيدن به 

 دوران بلوغ، ارتباط دارد.

 تحوالت جنين
اهليت وجوب ناقص براي جنين اهليتي است ثابت و قابل قبول. بدين معني كه او در 

زنده به دنيا آمد، حقوقي به او  چنانچهت آن را دارد كه همان حالي كه جنين است اهلي
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كه مسئوليتي متوجه او بشود. بدين ترتيب كه براي جنين حقوق  تعلق بگيرد. بدون آن
 د:گرد اي كه نياز به قبول و پذيرش او ندارد ثابت مي رگانه چها

 حق انتساب به پدر، مادر و خانواده -1
 دانحق ارث بردن از پدر، مادر و خويشاون -2

 استحقاق تعلق گرفتن اموال از طريق وصيت ديگران -3

 استحقاق تعلق گرفتن وقف خويشاوندان يا بيگانگان به او. -4
 شود. گونه مسئوليت و تكليفي متوجه او نمي اما هيچ

خريد، فروش و بخشش كه نياز به قبول يك  د:بر اين اساس حقوق و تعهداتي مانن
ا جنين از بيان، فهم و تكلم به چنين الفاظي عاجز شود؛ زير طرف دارد، براي او ثابت نمي

چنين بخشش، صدقه و فروش از جانب او صحيح نيست. هركس كه از جانب  است. هم
ولي چنين چيزي از اموال به او بخشيده شود، يا خريداري گردد، درست نيست و به 

ر او صرف آيد و از اموال جنين نبايد چيزي براي خويشاوندان فقي مالكيت او در نمي
 بشود.

موضوع اول  د:گرد علت ناقص بودن اهليت جنين به دو موضوع مربوط به آن برمي
كه انسان  رود. موضوع دوم با توجه به اين اين است كه او جزئي از مادرش به شمار مي

آيد، براساس اعتبار اول ذمه كاملي براي كسب حقوق و التزام به  مستقلي به حساب مي
ظر گرفته نشده و براساس اعتبار دوم، ذمه ناقصي براي او مدنظر گرفته هاي در ن مسئوليت

 شده تا حقوق و امتيازاتي به او تعلق بگيرد.
كه وجود جنين ـ به اعتبار آينده ـ حياتي احتمالي است و ممكن است  با توجه به اين

زنده به دنيا  زنده يا مرده به دنيا بيابد، فقها براي استحقاق حقوق مالي و اقتصادي او شرط
اند؛ زيرا اگر مرد به دنيا بيايد، استحقاق تعلق وصيت نزديكان را  آمدنش را مقرر نموده

ندارند. و ميراثي را كه از نزديكان به او تعلق گرفته و برايش قب�ًَ نگهداري شده در ميان 
 شود. بقيه ورثه تقسيم مي
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از نظر حنفيه و مالكيه و يعني از ولدت تا سن هفت سالگي » طفوليت«و در مرحله 
چنين تا تمام كردن سن هفت سالگي از نظر ديگر فقها، اهليت وجوب كامل براي او  هم

شود و ص�حيت دريافت حقوق و  شود و در تمام مراحل زندگي از او جدا نمي ثابت مي
 نمايد. ها را پيدا مي التزام به مسئوليت

ت وجوب كامل نيست و ص�حيت اما كودك در عمر قبل از هفت سال، داراي اهلي
از طريق نيابت جايز است دارا ها  آن هايي را كه اداي كسب حقوق و تحمل مسئوليت

ها، زكات، صدقه فطر و ... اما داراي اهليت و ص�حيت اداي  نفقه، هزينه د:باشد، مانن مي
ات مطلق نيست؛ زيرا داراي ضعف و ناتواني عقلي است و هرگاه مكلف به برخي از واجب

مالي مانند زكات، پرداخت ديه و ... بشود خطاب شرعي از نظر جمهور فقها ـ به جز 
 حنفيه ـ متوجه ولي و وصي اوست نه خود او.

يعني از سن هفت سالگي تا رسيدن به بلوغ، اهليت اداء ناقص » تمييز«و در مرحله 
م با هم متفاوت رسد، اما در مورد او حقوق خداوند و حقوق مرد براي كودك به اثبات مي

 باشند. مي
ايمان، كفر، نماز، روزه و حج كودك مميز جايز است.  د:حقوق مربوط به خداوند مانن

اما مبناي عبادت او تربيت و عادت كردن است نه وجوب و الزام. به همين خاطر هرگاه 
و واجب مدتي نماز را اداء نمايد، ادامه دادن آن يا قضاي نمازهايي را كه انجام نداده بر ا

 باشد. نمي
نظر  اما در مورد كفر و ارتداد كودكان راجع به پيامدهاي دنيوي آن، ميان علما اخت�ف

نظر دارند كه در صورت  وجود دارد و در مورد پيامدهاي اخروي ارتداد و كفر او اتفاق
 گردد. شود و همسرش از او براساس ط�ق بائنه جدا مي ارتداد از ميراث محروم مي

فعي و ابويوسف بر اين باورند كه در ارتباط با احكام دنيوي حكم به ارتداد او امام شا
گونه منفعتي در آن متصور  شود؛ زيرا ارتداد ضرر و خسارت محض است و هيچ نمي
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نيست و چنين چيزي از كودك عملي صحيح نبوده و از ارث محروم نشده و از همسرش 
 شود. جدا نمي

امام شافعي و امام احمد بر اين باورند كه معام�ت و اما در ارتباط با حقوق مردم 
اند. اما حنفيه و مالكيه بر اين باورند كه  تعهدات كودك مميز و تصرفات كودك باطل

 د:شون معام�ت و تصرفات كودك به سه نوع تقسيم مي

 تصرفاتي كه مطلقاً به نفع كودك باشد -1
ي را به او ببخشد يا صدقه بدهد، يا كه منافعي به او تعلق بگيرد و كسي چيز مثل اين

گونه موارد از طرف او  خود كاري را براي كسي در مقابل اجرتي انجام بدهد. قبول اين
چنين انجام دادن وكالت ديگران از طرف او ـ به خاطر كسب  كام�ً صحيح است. هم

زيرا  كه خود تعهد و التزامي داشته باشد رواست؛ تجربه در تصرفات زندگي ـ بدون آن
 ت:خداوند متعال فرموده اس

﴿ ْ ََ�حَ�ح  ََ�ۡ�َتَُوا ۡۡ  ].6النساء: [ ﴾�
 ». كودكان يتيم را بيازماييد«

يعني در امور مربوط به كار و تجارت و حرفه و معامله او را دخالت دهيد تا به ميزان 
گونه تصرفات كودك صحيح و قابل اجرا است و نيازي به  ضعف و قوت او پي ببريد. اين

 اذن و اجازه ولي او ندارد.

 تصرفاتي كه مطلقاً به ضرر او تمام شود -2
كه اموالي از مالكيت او بدون مقابل و جايگزين خارج شود. يا زن او ط�ق  مانند اين

داده شود و به جاي او اقدام به بخشيدن و صدقه دادن و وقف اموال بشود، يا نسبت به 
ها از طرف  ارتباط با او انجام بگيرد. همه اينپرداخت قرض يا ديه ديگران تعهدي در 

گونه  كودك مميز ـ هرچند با اجازه ولي باشد ـ صحيح نيستند؛ زيرا خود ولي حق اين
 تصرفات در اموال او را ندارد.
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 هر دو ممكن استها  آن تصرفات و تصميماتي كه نفع و ضرر -3
و فروش و اجاره و نكاح  خريد د:گونه دخل و تصرف در اموال كودكان مميز مانن اين

و امثال آن از طرف خود كودك به شرط اجازه ولي سرپرست جايزند و مبناي صحت آن 
ولي اجازه چنين كاري را به او ندهد، آن  چنانچهاست. » اهليت اداء«برخورداري او از 

 چنانچهگردد و  شود و عملي شدن آن به اجازه ولي موكول مي تصرفات او متوقف مي
شود؛ زيرا اجازه دادن  صورت باطل اع�م مي گردد و در غير اين را داد اجرا مي اجازه آن

نمايد و آن دخل و تصرف به منزله صدور آن از  او را جبران مي» اهليت اداء ناقص«ولي 
 گردد. صاحب اهليتش تلقي مي

هرگاه كودك همراه با وجود عقل سالم به بلوغ جسمي هم رسيد، » مرحله بلوغ«اما در 
نمايد. و اين اهليت دخل و تصرف كامل مشروط به آن  را پيدا مي» اهليت اداء كامل«

است كه يكي از عوارض و موانع اهليت جلو آن را سد ننمايد. در اين صورت نوجوان 
را ها  آن شود و اگر بر او واجب ميها  آن كند و انجام اهليت اداي تكليف شرعي را پيدا مي

گردد و همه تعهدات و تصرفات مالي و پيامدهاي  ئوليت ميترك كند دچار معصيت و مس
آن از طرف او صحيح و مشروع است، و در مورد همه اعمال خود، مسئوليت دنيوي و 

 اخروي دارد.
نظر فقهاء انسان بالغ و عاقل مكلف به ايمان به خداوند متعال،   براساس اتفاق

و قدر خداوند است. و عبادات  هاي آسماني، پيامبران، جهان پس از مرگ و قضا كتاب
هاي ديني، امر به معروف و نهي از  واجب و آموختن علوم ضروري براي قيام به مسئوليت

شود و موظف به احترام  منكر، جهاد مالي و جاني و زباني در راه خداوند بر او واجب مي
گذاشتن به سيستم و قوانين معام�ت شرعي، اجتماعي، حقوقي و مدني است و در 

 شود. ها بر او اجرا مي صورت ارتكاب جرم و جنايت قوانين عقوبات و مجازات
و توانايي آبستن شدن دختران » احت�م«چگونگي اثبات رسيدن به سن بلوغ از طريق 

و حداقل آن، سن دوازده سالگي يا عادت ماهيانه دختران است، حداقل آن براي دختران 
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لگي است. اما امام ابوحنيفه بر اين باور است كه سن نه سالگي تا رسيدن به سن پانزده سا
 رسند. پسران در نوزده و دختران در هفده سالگي به سن بلوغ واقعي مي

اما در مورد تحقق بلوغ واقعي اصل بر اين است كه داراي عقل و درك كافي باشند، 
ورد جا كه برخورداري از عقل جزو امور نامعلوم است از طريق سن و عمر م اما از آن

رود نوجوانان از  سنجش قرار گرفته است؛ زيرا در آن مراحل از عمر است كه احتمال مي
عقل لزم براي دخل و تصرف در امور زندگي خود برخوردار شده باشند. از طرف ديگر 

نمايند و پس از  احكام شرعي با علل و عوامل ظاهر و برخوردار از ضابطه ارتباط پيدا مي
ـ به شرطي كه » اهليت اداء كامل«نوجوان عاقل قلمداد شده و از رسيدن به سن بلوغ، 

 شود. برخوردار ميعوارض و موانعي بر سر راه اهليت او قرار نگيرد ـ 
كه در اين مرحله است كه اموال و متملكاتش  ت:بايد گف» رشد«اما در مورد مرحله 

ـ از نظر اكثر فقها ـ » رشد«شود. منظور از  پس از اطمينان از رشد كافي به او تسليم مي
كسب ص�حيت لزم و برخورداري از بصيرت كافي براي دخل و تصرف در امور مالي و 
اقتصادي است. هرچند از نظر ديني آدم فاسق و نامطلوبي به شمار بيايد، اما از نظر امام 

 شود كه از ص�حيت ديني و دنيوي كافي برخوردار باشد. شافعي كسي رشيد تلقي مي
ها پس از آن  شود و گاهي مدت و شايستگي با زمان بلوغ همراه مي» رشد«گاهي 
و ناپختگي است كه به معني ريخت و پاش » سفاهت«، »رشد«يابد. نقطه مقابل  تحقق مي

 و اسراف و تبذير از طريق روا و نارواست.
و شايستگي كافي هم برخوردار » رشد«هركس كه همراه با رسيدن به سن بلوغ از 

آيد  اهليت او اهليتي كامل است و از زير بار وليت و سرپرستي ديگران بيرون مي باشد ـ
و همه تصرفات و تعهدات و كارهاي او قابل قبول و مشروع است. زيرا خداوند متعال در 

 د:ان اين رابطه فرموده
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﴿ ْ ََ�حَ�ح  ََ�ۡ�َتَُوا ۡۡ �  ْ ََا بَََُغوا ِِ ��ّ ا فَ فَِِۡن َءا�َۡسُتم  �َنَِ�حَ َِ َٗ َُۡش ِۡنُهۡم  ْ من َ�  ٱۡدَ�ُعوٓا ََ حلَُهۡم   ۡمَ�
َ
ِۡهۡم َ َۡ ِ ِ
َََم� َ�َن فَقِ�ٗ  ا فََََۡۡسَتۡعِۡۡف   َََم� َ�َن َغنِينٗ  ْۚ َا ن يَۡ�َ�ُ

َ
ا َ ًَ ا ََ ِ َ ََ اٗفا  َ�ِِۡ 

ٓ ُ�َُوَها
ۡ
ُ�ۡل  �تَُ

ۡ
ََۡيُ فَ

 ِ َِف� ب َُ شۡ  ٱلَۡمۡع
َ
حلَُهۡم فَُ ۡمَ�

َ
ِۡهۡم َ َۡ ِ ََا َدَ�ۡعُتۡم ِ ِ ِ فَِ َ�َ�ح ب ََ َاْ َعََۡيِهۡمۚ  َُ ِ هِ َّ ِسَٗبا  ٱ  ].6النساء: [ ﴾٦َِ

رسند، اگر از آنان ص�حيت و  يتيمان را بيازماييد! تا زماني كه به سن ازدواج مي«
حسن تصرف را ديديد، اموالشان را به ايشان بازگردانيد و اموال ايتام را از روي اسراف و 

كه بزرگ شوند  و به خود نگوييد كه) پيش از آنتبذير و با عجله و شتاب نخوريد (
شان را مورد استفاده قرار بدهيم) هركس كه ثروتمند است (از دريافت اجرت  (اموال

خودداري كند و هركس كه نيازمند است به روشي شايسته (و به اندازه ت�ش سرپرستي) 
پس داديد، بر آنان  زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامي كه اموالشان را به خودشان

 ». شاهد بگيريد. كافي است كه خداوند حسابرس و مراقب باشد
گام با بلوغ جسمي به رشد و بلوغ عقلي و كسب مهارت نثابت شود كه ه چنانچهاما 

چنان ـ تا زماني كه به رشد و  و تجربه نرسيده است، وليت و سرپرستي اولياء هم
 شود. تصرفات و معام�ت او بدون اعتبار تلقي مي ماند و شايستگي برسد ـ بر او باقي مي

و تعيين ميزان سن رشد از نظر شرعي اساساً در اختيار متوليان امور و با توجه به زمان 
 ها سپرده شده است. و مكان و مقتضاي مصلحت انسان

 ارتكاب جرم از طرف كودكان
كان قبل از كودكي و خردسالي يكي از عوارض و موانع طبيعي اهليت است و كود

شوند و در مورد ات�ف اموال و دارايي  چون انسان ديوانه تلقي مي رسيدن به سن تمييز هم
 چنانچهشود،  خسارت مردم جبران مي ها، آن گيرند و از اموال مردم مورد مؤاخذه قرار مي

غيرعمد باشد،  چنانچهمرتكب قتلي عمد بشوند ديه آن بايد از اموالشان پرداخت بگردد و 
 .هاست آن داخت ديه آن برعهده خويشاوندانپر
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اعتبار است؛ زيرا فهم و درك مفاهيم و امور را  اما اقوال و افعال او از نظر شرعي بي
ندارد و به همين خاطر تعهدات و اقرارها و معام�ت او ـ هرچند ولي و سرپرست به او 

تر نيز گفته  ان كه پيشچن اجازه بدهد ـ جايز نيست. اما پس از رسيدن به سن تمييز ـ هم
شود؛ زيرا به خاطر نقصان عقل و اموري كه  شد ـ از اهليت اداء ناتمام برخوردار مي

 د:گردد، از جمله حقوق خدايي مانن ممكن است از بالغ هم ساقط شود، از او ساقط مي
 نماز، روزه و ساير عبادات؛ زيرا پس از بلوغ هم ممكن است به خاطر عذرهايي برخي از

به طور موقت از او ساقط شوند. اما اموري كه پس از بلوغ هم احتمال ساقط ها  آن
شود؛ زيرا ايمان  ايمان ـ وجود ندارد، از او ساقط و برطرف نمي د:شان ـ مانن گرديدن

 فريضه و واجبي است كه در هر شرايطي انسان مكلف به آن است.
ه ضرر و زياني متوجه او گون اما دخل و تصرفاتي كه قطعاً به نفع اوست، يا هيچ

تر نيز  چنان كه پيش قبول هديه و صدقه، از طرف او جايز است. اما ـ هم د:سازد مانن نمي
ها  آن وجود دارد، دخل و تصرف درها  آن گفته شد ـ اموري كه احتمال نفع و ضرر در

 مشروط به اجازه ولي است.

 وإليت بر كودكان -ج
باشد كه در راستاي  يب و ضوابط و شرايطي ميوليت و سرپرستي كودكان داراي ترت

حفظ مصالح شخصي و مادي كودكان و به خاطر تربيت صحيح و بارآمدن فرزنداني 
چنين استفاده به جا و مناسب از دارايي ايشان است كه اس�م،  خوب و شايسته و هم

 ناپذير گردانيده است. وليت و سرپرستي كودكان را ضرورتي اجتناب
ر شريعت اس�م وضع و حال كودكان را مورد م�حظه قرار داده و آنان را از طرف ديگ

 نماز، روزه و ساير عبادات مكلف ننموده و اداره امور مالي د:به اداي فرايض ديني مانن
پدر، پدربزرگ، وصي و قاضي محول كرده و  د:را به اولياء و سرپرستان آنان ماننها  آن
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سپرده ها  آن را به خاطر رعايت حالشان به مادرانپرورش و نگهداري كودكان خردسال 
 است.

چنان كه  وليت از نظر لغوي به معني محبت، كمك و يا تسلط و قدرت است. هم
 د:ان خداوند متعال فرموده

ِّ  َََم�﴿ َتَو َُ َ َّ ََُسوَ�ُ  � ِي�َ ََ  ۥََ َّ َِۡب  � ِِ ِ َءاَمُنواْ فَِِّن  َّ ُِبونَ ُهُم  � ََۡ�َح  ].٥٦ة:ائدامل[ ﴾٥ �
، پيامبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد، (از زمره حزب خداوندهركس كه «

 ». خداوند است) و بدانيد كه حزب خداوند پيروز است
 د:فرماي و مي

َآُء َ�ۡعض   �لُۡمۡؤِمَ�حُت ََ  ََ�لُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ ِۡ َۡ
َ
ُهۡم َ ُِ  ].٧١ة: التوب[ ﴾َ�ۡع

 ». يار و پشتيبان برخي ديگرندو زنان مؤمن،  مردانبرخي از «
به معني برخورداري از حق دخل و تصرف بدون نياز به » وليت«و در اصط�ح فقهي 

و ولي به معني متولي است. » ولي«جمع » اولياء«كسب اجازه و رضايت ديگري است. 
وليت، عملي نمودن تصميم و خواست در مورد ديگري است اعم از  ه:گويند ك حنفيه مي

 ه راضي باشد يا نه.اين ك
178F

در واقع وليت به معني اداره امور مربوط به كودكان و افرادي  1
است كه از رشد جسمي و عقلي كافي برخوردار نيستند، توسط كسي ديگر كه داراي 

 باشد. رشد و تجربه كافي مي
علت مشروعيت وليت بر كودكان و ديوانگان، محافظت از مصالح و حفظ حقوق 

 وسيله حقوق و مصالح شان است، تا بدين ر عجز و ناتوانيطبه خاها  نآ شخصي و مالي
 تباه نشود.ها  آن

 د:ان علماي حنفيه وليت را به سه نوع تقسيم كرده
 وليت بر شخص و مال. -3وليت مالي  -2وليت شخصي  -1

_____________________________ 
 263انيس الفقهاء، ص  -1
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وليت شخصي يا وليت بر نفس، سرپرستي و اداره امور شخصي كساني است كه  -1
تعليم و تربيت،  د:گيري در مورد امور مربوط به خود عاجزند. مانن اداره و تصميمخود، از 

مداوا و آشنا نمودن با كار و حرفه، كه اين نوع از وليت و سرپرستي قبل از هركس 
 شود. متوجه پدر، پدربزرگ و ساير اولياء مي

و به كارگيري و  وليت و سرپرستي مالي به معني تدبير و اداره امور مالي و دارايي -2
دخل و تصرف مطلوب و حفظ ثروت و دارايي كساني است كه خود توانايي علمي، 

ندارند و اين مسئوليت قبل از هركسي متوجه ها  آن فكري و جسمي لزم را براي قيام با
 شود. و نماينده قاضي ميها  آن پدر، پدربزرگ، وصي

شود، و تنها پدر و  مالي مي وليت بر شخص و بر مال شامل امور شخصي و امور -3
 پدربزرگ هستند كه از اين حق برخوردار باشند.

 ترتيب واليت
از نظر فقها هر يك از دو وليت بر شخص و وليت بر اموال داراي ترتيب معيني 

كه حق وليت امور شخصي را دارند به ترتيب هايي  آن باشند. از نظر علماي حنفيه مي
پدري، برادر و عمو. يعني مسئوليت يا حق وليت بر كودكان و پسر، پدر، جد  :عبارتند از

 افراد ديوانه بر روال وارث بودن فرزندي، پدري، برادري و عمو بودن قرار گرفته است.
 چنانچهلزم به يادآوري است كه برادر پدر و مادري بر برادر پدري مقدم است و 

، به مادر و بقيه يك از خويشاوندان پدري وجود نداشت، وليت شخصي هيچ
 گردد. خويشاوندان مادري منتقل مي

كه ترتيب  د:گوين اند و مي اي ديگر ترتيب اين وليت را بيان نموده اما مالكيه به گونه
فرزندي، پدري، وصايت، برادري، پدربزرگي و پس از آن به عموها  :آن عبارت است از

 گردد. منتقل مي
پسر و پسر پسر، و پدر و وصي كه او  :تيبآنان وليت بر شخص به تريعني از نظر 

تعيين نموده، برادر پدر و مادري و پسر او، برادر پدري و پسر او، جد پدري و بعد از او 
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نسبت پدر و مادري بر نسبت پدري تنها ها  آن عمو و پسرعمو هستند. و در مورد همه
ت اجباري در مورد شود. اما در ولي وليت به قاضي محول ميها  آن مقدم است و پس از

 ازدواج، پدر بر پسر مقدم است اما در وليت اختياري پسر بر پدر اولويت دارد.
و نگهداري كودك بايد در اختيار ولي قرار گيرد؛ زيرا » حضانت«پس از پايان مدت 

 وليت و سرپرستي شخصي، حقي از حقوق مولي عليه است.
تر و ديگري  نزديكها  آن كه يكي ازاما هرگاه كودكي داراي دو ولي و سرپرست باشد 

دورتر باشد، و آن يكي كه دورتر است او را شوهر بدهد و اولي هم از حق وليت 
 برخوردار بوده، عملي شدن و اجراي عقد نكاح مشروط به رضايت ولي اقرب است.

از نظر علماي حنفيه حق وليت و سرپرستي پس از رسيدن كودك به سن پانزده 
يابد. اما اگر  رشد باشد ـ پايان مياز ع�يم بلوغ ـ به شرطي كه اهل عقد و سالگي يا يكي 

 ماند. چنان باقي مي از عقل، تجربه و رشد كافي برخوردار نباشد، وليت بر او هم
يابد. هرگاه  پايان ميها  آن اما در ارتباط با دختران پس از ازدواج، وليت و سرپرستي

شود، اما اگر ازدواج ننمايد، وليت بر او تا  شوهرش مي ازدواج نمود، مسئوليت او متوجه
يابد. در  هاي او سنجيده و درست باشد، ادامه مي گيري زماني كه سن او بال برود و تصميم

تواند خود به تنهايي يا همراه با مادرش زندگي كند. اما حنفيه حدود آن را  اين صورت مي
ست كه زن به صورت پير و سالمند گردد كه به اند و ظاهراً مقصودشان اين ا معين نكرده

 ورزي ديگران در مورد او وجود نداشته باشد. وجه امكان طمع هيچ
پس از برطرف شدن اسباب آن كه خردسالي و امثال » وليت«اما از نظر علماي مالكيه 

پس  يابد. اما وليت بر دختران تنها ديوانگي، ناپختگي و بيماري است، پايان مي د:آن مانن
 پذيرد. پايان ميها  آن از ازدواج

 واليت بر اموال
از نظر علماي حنفي وليت بر اداره امور مالي كودكان و افرادي كه به سرپرستي نياز 

 قاضي است...ها  آن دارند، به ترتيب، حق پدر، وصي پدر، پدر پدر و وصي او و پس از
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پدر، پدر پدر و وصي آنان و اما مالكيه و حنابله بر اين باورند كه اين وليت حق 
ـ اگر قاضي موجود نباشد ـ وليت به ها  آن سپس قاضي يا نماينده قاضي و پس از

 شود. جماعتي مسلمان محول مي
قبل از همه ها  آن وليت بر كودكان و امثال ه:علماي مذهب امام شافعي هم معتقدند ك

قاضي يا ها  آن پس از وصي و وكيل آنان وها  آن حق پدر و پس از او جد و پس از
شود كه نظر شافعيه در رابطه با جلو انداختن جد بر  جا معلوم مي نماينده اوست. در اين

اگر پدر وجود نداشته باشد، جد ها  آن وصي پدر مخالف مذاهب ديگر است؛ زيرا به نظر
كند. بر همين اساس است كه وليت براي عقد و  جاي خالي او را براي فرزندانش پر مي
گردد و وليت و سرپرستي اموال براي غير آنان  ازدواج دختر پسرش، به او محول مي

 شود. برادر، عمو و مادر جز از طريق وصيت پدر يا قاضي ثابت نمي د:مانن
پس از رسيدن كودكان به سن رشد اين وليت  د:تر نيز گفته ش چنان كه پيش هم

اگر پس از سپري شدن  ه:رسد ك مي جا به ذهن شود، اما اين سئوال در اين برطرف مي
روي بدهد، آْيا ها  آن مدتي از رسيدن به سن رشد، عارضه ديوانگي، ناپختگي و ... براي

 نمايد يا خير؟ آن حق وليت و سرپرستي قبلي دوباره عود مي
مالكيه و حنابله بر اين باورند  د:براي پاسخ به اين پرسش دوگونه ديدگاه وجود دار

گردد؛ زيرا  اند ـ به جز قاضي ـ بازنمي اره براي كساني كه حق وليت داشتهوليت دوب ه:ك
پس از رسيدن آن كودك به سن رشد و بلوغ، وليت بر او ساقط گرديده و دوباره 

 شود. بازگردانيده نمي
گونه افراد دوباره به  وليت آن ه:تر در مذهب حنفي و شافعي اين است ك اما رأي قوي

اند؛ زيرا حكم با  ردد كه پيش از بلوغ حق وليت و سرپرستي را داشتهگ هايي برمي همان
نمايد و هرگاه علت وليت وجود  توجه به وجود و عدم علت، وجود و عدم پيدا مي

 نمايد. داشت، وليت هم دوباره عود مي
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گري و  وپاش سن بلوغ رسيده و وليت از او منتفي شده، ريخت هرگاه نوجواني كه به
ي نمود، رأي اكثر علما بر اين است كه حق وليت و مراقبت از او به قاضي باز كار ندانم

گردد؛ زيرا هدف اصلي از اعاده وليت محافظت از اموال درست و اهتمام به مصالح  مي
 هاي قاضي است. مردم جزو ص�حيت

 ضوابط و شرايط واليت
مصالح كودكان،  وليت مسئوليت و امانتداري و شايستگي است، و هدف از آن تحقق

اي كه اگر خود،  چنين محافظت از آن مصالح است، به گونه ديوانگان و افراد ناپخته و هم
بزرگ و داراي تجربه و خبرگي بودند به همان صورت از منافع خود محافظت به عمل 

اي شرايط و تحقق  آوردند. بر همين اساس لزمه وليت، برخورداري ولي از پاره مي
 ط و مقررات در راستاي دستيابي به اهداف آن است.برخي از ضواب

هر دو نوع از وليت (وليت بر شخص و وليت بر مال) داراي ضوابط و مقرراتي 
 د:هستن

: بلوغ، عقل، توانايي تربيت كودكان، امانتداري شرايط وليت بر شخص عبارتند از
 اخ�قي و مسلمان بودن براي سرپرستي از كودكان مسلمان.

ن اساس وليت افراد نابالغ، غيرعاقل، سفيه و اهل اسراف و تبذير، جايز نيست؛ بر همي
چنين سپردن وليت و سرپرستي  به ولي و سرپرست نياز دارند. همها  آن زيرا خود

كودكان، ديوانگان و ... به افراد فاسق و فاجري كه از نظر ايماني و اخ�قي داراي احساس 
زيرا سبب وارد شدن زيان به انديشه، اخ�ق، اموال افراد و مسئوليت نيستند، جايز نيست؛ 

چنين كساني كه ثابت شده نسبت به كودكان بيمار خود  شوند. هم تحت سرپرست مي
را از ها  آن اند، يا هيچ توجهي در حد توان ننمودهها  آن اند و براي معالجه مبالتي نموده بي

گونه  ر ديگران را ندارند؛ زيرا سرپرستي ايناند، حق وليت ب تعليم و تربيت محروم ساخته
گونه موارد حق وليت به  افراد برخ�ف مصالح افراد تحت سرپرست است. و در اين

 شود. افراد اصلح ـ با توجه به ترتيبي كه قب�ً ذكر شد ـ منتقل مي
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اما در مورد وليت برادران كودكان و ديوانگان اضافه به شروط وليت بر شخص بايد 
 خبرگي و امانتداري مالي نيز برخوردار باشند، و در مجموع بايد شرايط زير نيز در از
 د:موجود باشها  آن

ولي داراي اهليت كامل يعني عاقل و بالغ و آزاد باشد. زيرا كساني كه داراي  -1
اهليت نيستند يا از اهليت ناقص برخوردارند، حتي حق دخل و تصرف در اموال 

طريق اولي اهليت وليت و حق دخل و تصرف در اموال  خود را هم ندارند و به
 ديگران را ندارند.

نهاده نشده باشد، يعني » حجر«كار نباشد و بر او  گر و اسراف وپاش و ريختسفيه  -2
به خاطر مصلحت خودش دست او از اموالش كوتاه نگرديده باشد؛ زيرا چنين 

 كسي حق وليت بر امور ديگران را ندارد.

كسي كه قرار است ولي، سرپرستي او را برعهده بگيرد پيرو يك هم ولي و هم  -3
اگر پدر مسلمان نباشد، حق سرپرستي امور فرزند مسلمان خود را  :دين باشند. مث�

 ندارد.

عدالت،  د:شويم كه ضوابط و شرايط وليت چهار چيزن به طور اختصار يادآور مي
فسق و فجور  چنانچهاساس  مراعات مصلحت، شايستگي و كفائت، اس�ميت. بر همين

چنين در مواردي كه  شود. هم به قاضي منتقل ميها  آن اولياء به اثبات برسد، حق وليت
ثابت شود ولي برخ�ف مصلحت افراد تحت سرپرست خود عمل كرده يا دختر تحت 

شود. و در  تكفل را به عقد كسي درآورده كه هيچ تناسبي با او ندارد، وليت را ساقط مي
چنين نبايد وليت مسلمان در اختيار افراد كافر  صورت نكاح او صحيح نيست. هم اين

 نهاده شود.
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 صالحيت اولياء
هريك از كساني كه وليت بر شخص يا وليت بر اموال كودكان و ديوانگان و ... را 

گيرند، داراي ص�حيت و اختياراتي متناسب با مسئوليت خود و مصلحت فرد  برعهده مي
 باشند. رستي ميتحت سرپ

غيره ص�حيت و اختيارات كساني كه ولي و سرپرست شخص كودك يا ديوانه و 
: تربيت و تهذيب، مراعات بهداشتي، توجه به رشد جسمي، آموزش باشند، عبارتند از مي

 علوم و فنون، نظارت بر رشد فكري و اخ�قي و اهتمام به امور ازدواج و تشكيل خانواده
ضرورت بيشتري دارد و ها  آن ر دختر باشند ـ حمايت و محافظت ازـ به ويژه اگها  آن

نبايد ولي، دختر تحت سرپرستي خود را به اماكني بفرستد كه در معرض اخت�ط با افراد 
 بيگانه و نااهل قرار گيرد.

: يوانگان و افراد سفيه عبارتند ازص�حيت و اختيارات سرپرستان بر اموال كودكان، د
ها، تجارت و كارهاي سودآور و محافظت  در طرحها  آن گذاري ثروت يهت�ش براي سرما

فرموده  صاز ثروت و سامان او براساس ايمان و اخ�ق و امانتداري؛ زيرا رسول خدا
179F».كم از بين نبرد با اموال يتيمان تجارت كنيد، تا پرداخت زكات، آن را كم« ت:اس

يعني  1
تجارت مورد استفاده قرار نگيرد، به مرور  اگر اموال افراد تحت سرپرست براي كار و

 .هاست آن برد و چنين چيزي برخ�ف مصالح زمان زكات ساليانه آن را از بين مي
از طرف ديگر تصرفات ولي در اموال افراد تحت سرپرستي در چهارچوب مصالح و 

مشخص ها  آن انيدر كارهايي كه زها  آن وجه نبايد اموال قرار دارد و به هيچها  آن منافع
بنمايد يا ها  آن كه اقدام بخشش و صدقه از اموال است مورد استفاده قرار گيرد. مثل اين

باطل ها  آن شان را به فروش برساند. در اين صورت تصرفات براساس زياني بسيار اموال
 آيد. به شمار مي

_____________________________ 
 اخرجه الطبراني في الوسط -1



 239  بخش سوم: حقوق عمومي و خصوصي اعضاي خانواده

قبول  د:توانند در مورد اموري كه صرفاً منافع كودكان را در پي دارد، مانن اولياء مي
چنين دخل و تصرف در مواردي مانند خريد،  و همها  آن هديه، صدقه و وصيت براي

شان احتمالي است، تصميم بگيرند و  فروش، اجاره دادن و اجاره نمودن كه نفع و زيان
 د:ان اقدام نمايند؛ زيرا خداوند متعال فرموده

﴿ �َ ََ  َِ َُواْ َما ََ ۡق َتِيمِ ََ ۡۡ �  ِ َِّ� ِِّ� ب هِ�َ  ٱ َّ ُش
َ
َ ََ ۡبَُ َُ ّ�ح  َِ َسُ�  ِۡ

َ
 ].152األنعام: [ ﴾ َ

) صورت در اموال ايتام دخل و تصرف نكنيد، تا زماني كه مفيدترينجز با بهترين (و «
 ». رسند به رشد و بلوغ مي

 حكم تصرفات پدر
اند كه در مقايسه با  علما در مورد احكام تصرفات پدر بدين سبب بيشتر سخن گفته

 :ار دارند و اين احكام عبارتند ازو براي سرپرستي كودكان در اولويت قر ديگر اوليا
گر باشد، حق سرپرستي اموال كودكان صغير را ندارد  وپاش اگر پدر مبذّْر و ريخت -

 را به ولي اصلحي بسپارد.ها  آن و بايد اموال
حق  اند ـ معمولً اهل اسراف و تبذير نباشد ـ و غالب پدران اينگونه چنانچهاما  -

وليت و سرپرستي بر اموال كودكان را دارد و براساس رأي حنفيه و مالكيه حق 
خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول كودكان را دارد. مادامي كه آن عقد و 

ها  آن معامله با قيمت مناسب و در راستاي مصلحت كودكان باشد. اما معامله اموال
آيد.  د شود، روا نيست و باطل به شمار ميوارها  آن اي كه زياني جدي به به گونه

گونه خريدها  اما قول و رأي مورد اعتماد در مذهب امام ابوحنفيه اين است كه آن
صحيح است اما خود ولي بايد عواقب آن را بپذيرد. اما فروش اموال كودكان به 

 شود. وارد شود، باطل است و اجر نميها  آن صورتي كه زيان اساسي به

اند مالي را كه به خود او تعلق دارد، به فرزند صغير خود بفروشد و مال او تو پدر مي
را براي خود خريداري كند، به شرطي كه با قيمتي مناسب آن را محاسبه نمايد و در 
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نشيند و ايجاب و قبول را  گونه موارد پدر به تنهايي به جاي خريدار و فروشنده مي اين
به خاطر دد دوطرف ايجاب و قبول در معام�ت نمايد. اين مورد از تع مراعات مي

 دلسوزي و شفقت طبيعي پدر استثنا شده است.
گونه موارد نيازي به صيغه  قول صحيح اين است در اين د:گوين مي حسين استروشني

اين جنس را به پسر صغير خويش فروختم، بيع  د:ايجاب و قبول نيست، حتي اگر بگوي
 و آن را به نيابت او خريداري نمودم. د:دارد كه بگويشود و نيازي به آن ن منعقد مي

چنين ولي اين حق را ندارد كه اموال افراد تحت سرپرست را به عنوان قرض به  هم
ديگران بدهد يا آن را خود به عنوان قرض در اختيار بگيرد، زيرا در اين صورت سودي 

تواند در صورت لزوم  را براي كودكان و افراد تحت سرپرستي او در برندارد. اما مي
 مبالغي را يا كاليي را براي فرزند صغير خود قرض بگيرد.

تواند مقداري از اموال فرزند صغيرش را در گرو  از نظر امام ابوحنفيه و محمد، پدر مي
و رهن بدهكاري خود قرار بدهد. براساس قياس حق به وديعه نهادن اموال فرزندش و 

شود.  ه منزلت دو شخص در اين رابطه به او سپرده ميبه خاطر مهر و شفقت پدر است ك
اما ابويوسف و زفر اين رأي را قبول ندارند؛ زيرا اين به رهن گذاشتن اموال كودك در 
مقابل بدهكاري پدر سبب بدون سود و بهره ماندن آن است و چنين كاري به مصلحت 

 كودك نيست.
زند صغير خود را بردارد، پدري مقداري از دارايي فر چنانچه د:گوي سرخسي مي

تواند  آيد، اما اگر به آن مقدار از اموال فرزند نياز داشته باشد، مي غاصب به شمار نمي
آن نيازي به آن نداشته باشد،  چنانچهكردن نياز خود از آن استفاده نمايد و براي برطرف 

شود كه  ميحكم به خيانت پدر در حق فرزندش را براي فرزندش نگاه دارد. تنها زماني 
كه نيازي داشته باشد، اموال او را صرف نمايد. در چنينحالتي پدر ضامن آن اموال  بدون آن

 فرزندش خواهد بود.
180F
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تواند به وسيله اموال فرزند دختر يا پسر صغير خود به سفر و تجارت برود، و  پدر مي
كاليي را براي او سود آن را به ديگران تقسيم كند، يا مقداري از آن را به كسي بدهد تا 

تواند ديگري را براي خريد، فروش، اجاره كردن و ... وكيل نمايد.  خريداري كند و مي
تواند به كودكي اجازه بدهد و به وسيله آن  هد. ميتواند آن را به امانت بد چنين مي هم

تجارت كند، و او را طرف عقد معامله قرار دهد. به شرطي كه فهم و تجربه خريد و 
 را داشته باشد.فروش 
تواند اموال فرزندش را به صورت مشاركت و مضاربه به كار بگيرد.  چنين پدر مي هم

اما لزم است كساني را در اين مورد به عنوان شاهد در جريان قرار دهد. اگر كسي را هم 
در اين رابطه به عنوان شاهد در جريان نگذاشت با معيار قرار دادن ايمان به حضور و 

مده را ميان خود و فرزندش تقسيم نمايد. اما در آتواند سود به دست  داوند مينظارت خ
 تواند ادعاي بدون دليل پدر را بپذيرد. صورت اعتراض فرزند، قاضي نمي

كمتر از  اش گذاري مشترك شود، اما سرمايه اگر با مال فرزند صغير خود وارد سرمايه
رار داده باشد، سود حاصله بر همان اساس سرمايه او باشد، اگر كساني را شاهد بر عقد ق

شود، اگر كسي را هم شاهد قرار نداده باشد، با معيار قرار دادن ايمان به حضور  تقسيم مي
تواند سخن او را  كند اما قاضي نمي و نظارت خداوند سود موردنظر را با او تقسيم مي

هم » وصي«رد كند. در مو تصديق كند و سود را براساس سرمايه هر يك حساب مي
 موضوع به همين صورت است.

كفالت و وكالت از طرف كودك صغير ـ اگرچه ولي اجازه آن را داده باشد ـ روا 
اي اساساً باطل است؛ چون كودك به چيزي اجازه داده كه  نيست؛ زيرا دادن چنين اجازه

ا نوعي تبرع و بخشيدن است و پدر خود حق بخشيدن از مال و اختيار كودك صغيرش ر
 ندارد و در نتيجه اين وكالت باطل است.
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اما در ارتباط با دريافت حقوق كودكان دختر و پسر صغير تنها پدر و پدربزرگ پدري 
او صاحب اختيار هستند. براي مثال دريافت مهريه صغيره بدين علت كه دخالت در امور 

 كس به جز پدر و پدربزرگ اين حق را ندارند. مادي اوست و هيچ
دري براي فرزند صغير خود چيزي را خريداري نمايد، تا زماني كه كودك به هرگاه پ

حد بلوغ جسمي و عقلي نرسيده، پدر حق دارد كه آن را در اختيار خود داشته باشد. اما 
هرگاه كسي آن چيز را از خود آن كودك خريداري كرده، خود او حق قبض آن را دارد و 

فت كند. و هرگاه كودكي در مورد ملكي حق جايز نيست پدر به جاي او آن را دريا
تواند ب�فاصله به آن  و خريد سهم شريكش را دارا باشد، ولي و سرپرست او مي» شفعه«

اقدام نمايد و منتظر رسيدن فرزندش به سن بلوغ نشود. هرچند پس از بلوغ رضايت و 
 شود. عدم رضايت او معلوم مي

ها  آن ال او اعتراف نمودند، چيزي برهرگاه پدر يا وصي كودك به غصبي بودن امو
هستند كه ها  آن شود؛ زيرا تصور غصبي بودن در ظاهر منتفي است، چون خود ثابت نمي

 وليت اخذ و دريافت را به جاي كودك دارند.
ولي و قاضي اين حق را دارند كه از اموال كودك، ديه قتل و جراحتي را كه كودك 

كودك در مقدار قصاص نفس و اعضاي بدن كه  ند.مرتكب آن شده ب�فاصله پرداخت كن
قابل استفاده موردنظر نباشد، مانند افراد بالغ است و برخي از علما ديه زن را نيمه ديه مرد 

اند، (و برخي ديگر از علما با اين استدلل كه مرد و زن هر دو انسانند و از نظر  قرار داده
 با هم تفاوتي ندارد).نفس انسانيت با هم تفاوتي ندارند ديه آنان 

توسط كودكان و ديوانگان ـ اگر به تحري ديگري نبوده ارتكاب ضرب و شتم و قتل 
آيند و پرداخت ديه برعهده خويشاوندان  باشد ـ به عنوان خطا و غيرعمد به شمار مي

پدري اوست. به عبارت ديگر عمد و خطاي كودكان از نظر علماي حنفي يكسان است و 
شود. اما در صورتي كه به طور عمد مرتكب  پرداخت ديه واجب ميدر هر دو صورت 

شود؛ زيرا در حالت  ضرب و جرح و قتل شده باشد از اموال خود او ديه آن پرداخت مي
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چنين از نظر علماي حنفي در  عمد خويشاوندان پدري مسئوليتي براي پرداخت ندارند. هم
ست و به خاطر قتل از ارث صورت ارتكاب به قتل خطا، كفاره بر كودك واجب ني

 شود. محروم نمي
كند، به  هرگاه پدري به دارايي فرزند صغير خود نياز پيدا كرد، اگر در شهر زندگي مي

نمايد و جبران آن لزم نيست. اما اگر در روستا زندگي  مقدار لزم از دارايي او خرج مي
د از مواد غذايي كودك كند و مواد خوراكي ضروري وجود ندارد ـ و بهاي آن را دار مي

 تواند استفاده كند. خود در مقابل پرداخت بهاي آن مي
181F
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 احكام وصايت -د
قيام به اداره امور مالي كودكان، ديوانگان و سفيهان از طريق نيابت و تفويض  ت:وصاي

وصي از  د:ان از طرف ولي يا قاضي است. اين تعريف بيانگر آن است كه وصي دو گونه
 مختار. طرف قاضي و وصي

وصي قاضي آن است كه از طرف قاضي براي اداره امور مالي كودكان براساس 
 تعيين شده باشد. 182F2»باشند كه داراي ولي نيستند حاكم ولي كساني ميو قاضي) «( :حديث

اما وصي مختار كسي است كه از طرف پدر يا پدربزرگ كودك، ديوانه و سفيه براي 
خويش تعيين شده باشد؛ زيرا پدر و پدربزرگ اين حق پس از مرگ ها  آن اداره امور مالي

را دارند كه افراد پرهيزكار با ص�حيتي را براي اداره امور و شئون فرزندان صغير خود 
 انتخاب كنند.

پذيرفتن مسئوليت وصايت و سرپرستي از طرف كساني كه شايستگي و توانايي آن را 
 د:ان را خداوند متعال فرمودهداشته باشد داراي اجر و پاداشي اخروي است؛ زي

﴿ �َۡ� � َُو�ََك َعِ�  َٔ ََ ََ�حَ�ح ۡۡ �   �ۡ ََ َ�ح  لُّهۡم  َۡ  ].٢٢٠ة: البقر[ ﴾قُۡل ِِ
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كار ها  آن : اص�ح اموربگو ها) آن پرسند (در پاسخ به مي تودر مورد يتيمان از «
 ». تري است پسنديده

اطر قرار گرفتن در معرض عدم قبول اين مسئوليت به خ د:گوين حنفيه و حنابله مي
 گناه و خودكشي، بهتر است.

داراي چهار ركن و پايه است كه  وصايت يا وكالت در سرپرستي ت:اركان وصاي
كننده، وصي، شخصي كه در مورد او وصايت مطرح شده، و صيغه  وصيت :عبارتند از

راي نمايد بايد دا عبارت مخصوص و كسي كه مسئوليت وصايت و سرپرستي را قبول مي
: عقل بلوغ، عدالت ظاهري، خبرگي براي اداره امور گانه باشد كه عبارتند از ايطي شششر

 را برعهده بگيرد، امانتداري، مسلمان بودن.ها  آن افرادي كه قرار است سرپرستي
در نتيجه شايسته و روا نيست كه افراد خردسال، ديوانه، فاسق، خائن، بيمار، بسيار 

ي را كه داراي تجربه و پختگي لزم نيستند وصي قرار دهيم. و سالمند، ناتوان و كسان
سپرده شود و ها  آن اين كار به چنانچهسپردن سرپرستي به افراد غيرامين صحيح نيست و 

شان معلوم گردد واجب است كه عزل شوند و خسارت وارد شده به افراد تحت  خيانت
و سرپرستي كودكان مسلمان به چنين سپردن وصايت  سرپرستي خود را جبران نمايد. هم

افراد نامسلمان جايز نيست؛ زيرا هيچ ضمانتي براي عدم خيانت نامسلمان وجود ندارد و 
 د:فرماي بر افراد مسلمان جايز نيست. خداوند متعال ميها  آن سرپرستي

ََ� َ�َۡعَل ﴿ ََ ُ َّ �  َ�َ �َ�َِِ ۡح �ََۡ ِ  ].141النساء: [ ﴾١َسبِيً�  �لُۡمۡؤِمنِ�َ ل
 ». چيره نخواهد نمود مؤمنانهرگز خداوند كافران را بر «

دوگونه وصي 
 شوند، با توجه به طرفي كه از نظر فقهاي حنفيه افرادي كه به عنوان وصي تعيين مي

 د:شون قوي و ضعيف تقسيم مي :را وصي قرار داده به دو نوعها  آن
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پدر يا پدربزرگ ـ وصي قوي كسي است كه از طرف پدر كودك و ديوانه يا وصي 
 زماني كه پدر فوت كرده باشد ـ يا از طرف قاضي تعيين شده باشد.

وصي ضعيف كسي است كه از طرف مادر كودك و ديوانه يا برادر يا عموي او تعيين 
 شده باشد.

كسي كه وصي قوي است يعني از طرف پدر يا جد و ... كودك، ديوانه و سفيه معين 
چنين  دخل و تصرف بنمايد. همتواند  ميها  آن ول و غيرمنقولاند، در همه اموال منق شده

اقدام ها  آن با قيمت مناسب يا زياني ناچيز به خريد و فروش اموالاين اختيار را دارد كه 
نمايد؛ زيرا او نايب مناسب پدر كودك است و پدر حق دخل و تصرف در اين امور را 

و زيان فاحشي را به دنبال داشته باشد،  اي را كه براي كودك ضرر دارد. اما حق معامله
ندارد؛ زيرا وليت و وصايت او مشروط به مراعات مصالح و منافع كودكان يا ديوانگان 

 تحت سرپرست اوست.
اند،  چنين حكم وصي ضعيف كه از جانب مادر يا برادر كودك و ديوانه تعيين شده هم

تواند با اموال ارثي  و مي چون وصي قوي بزرگسالي است كه خود او حضور ندارد هم
در ها  آن صغير خريد و فروش بنمايد؛ زيرا نايب مادر يا برادر يا عموي كودك است و

باشند. وصي ضعيف به شرطي از اين حق  مقابل حفظ اموال كودكان داراي مسئوليت مي
 شود كه وصي قوي وجود نداشته باشد. برخوردار مي

يم به نفع خود تجارت بنمايد و از طرف ديگر وصي اين حق را ندارد كه با اموال يت
برايشان كار و تجارت انجام بدهد. اما حنفيه اين اجازه ها  آن شود كه با اموال مجبور نمي

دهند كه در اموال صغير در جهت كسب منافع براي او يا در صورت  را به وصي مي
 ضرورت دخل و تصرف نمايند.

دهند كه او نيز ديگري را به جاي  ه وصي ميعلماي حنفيه و مالكيه اين اجازه را ب
دهند كه  خود وصي قرار دهد. اما علماي شافعيه و حنابله اين اجازه را زماني به وصي مي

با اجازه كسي كه او را وصي نموده اين كار را انجام بدهد؛ زيرا وصي براساس اجازه 
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ست تا ديگري را بر نمايد و خود او مانند وكيل ني كسي كه او را وصي نموده عمل مي
 جاي خود تعيين كند.
چنين پدر صغير اين حق را ندارند كه اموال ايتام  وصي و هم د:گوين علماي حنفي مي

را به ديگران قرض بدهند، اما قاضي از اين حق برخوردار است. اما اگر وصي اموال 
بردارد، جايز  اي را كه سرپرستي او را پذيرفته به عنوان قرض براي خود كودكي يا ديوانه

شود. جايز نيست كه وصي ادعا كند  نيست و آن اموال به صورت قرض نزد او تلقي مي
كه ف�ن ميت بدهكاري دارد، يا بگويد آن مقدار از اموال ارثي او به ديگري متعلق است؛ 

كه اقراركننده به  زيرا به عنوان اقرار عليه غير تلقي شده و قابل قبول نيست. مگر اين
، خود وارث ميت باشد، و در اين صورت آن مقدار از سهم او كسر شده و به ها اين

 شود. صاحب حق داده مي
اگر وصي پس از رسيدن كودك به سن بلوغ اما قبل از برخورداري از رشد و تجربه 

كاري او از ميان رفت از نظر  و اموال به دليل ندانم كافي، اموالش را به او بازگردانيد
و مالكيه وصي ضامن است زيرا اموال را در اختيار كسي قرار داده كه  ابويوسف و محمد

 از اهليت و خبرگي كافي برخوردار نبوده است.
آن » حجر«اگر پس از بيست و پنج سال يعني مدت زمان پايان  اما از نظر ابوحنفيه

ين حق رود؛ زيرا در آن شرايط از ا اموال را به او تحويل داده باشد، ضامن به شمار نمي
 برخوردار بوده كه اموالش را به او بازگرداند.

از نظر فقها هرگاه كسي كه وصي را تعيين كرده اعم از پدر كودك و ديوانه يا قاضي 
چنين اگر مرتكب خيانت شده باشد يا از  توانند او را بركنار نمايند. هم اراده نمايند مي

بشود، يا هدف از وصايت پايان عهده مسئوليت برنيايد، يا دچار جنون، فسق و فجور 
 شود. يابد، خود به خود عزل مي
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 سرپرستي كودكان -هـ 
براي رشد كودكان ـ حتي پس از جدايي پدر و مادر ـ بايد فضاي لزم مادي و عاطفي 

 مطلوب فراهم شود.
است كه به خاطر عدم تمييز و تجربه هايي  آن به معني سرپرستي و تربيت ت:حضان

 كودكان و افراد ديوانه و سفيه. سرپرستي د:داره امور خويش را ندارند، ماننلزم، توانايي ا
به معني فراهم نمودن غذا، لباس و وسايل خواب، استراحت، نظافت بدن و لباس تا ها  آن

 رسيدن به سن معيني است.
حضانت يكي از مباحث اساسي فقه اس�مي است كه با نگهداري و سرپرستي كودكان 

زيرا غالباً كودكان از اداره امور خويش عاجزند و نيازمند ياري و كمك  ارتباط دارد؛
ديگرانند و در نتيجه اين نگهداري و حضانت امري واجب است. سپرده شدن حضانت و 

 سرپرستي به زنان به خاطر عاطفه و محبت بيشترشان در اولويت قرار دارد.
هاي  به يكي از خانمهرگاه سرپرستي و حضانت كودكي كه كس ديگري را ندارد 

شود.  پرهيزكار، شايسته و خويشاوند سپرده شود، قبول اين مسئوليت بر او لزم مي
حضانت و سرپرستي قبل از همه حق مادر و پس از او مادربزرگ است. حتي اگر زن و 
شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر كودك براي سرپرستي او در اولويت قرار دارد. 

ي كه از همسرش جدا شده يا همسر او فوت كرده مرتد يا فاسق و كه زن مگر آن
ناپرهيزكار باشد و اين نگراني وجود داشته باشد كه اگر كودك نزد او نگهداري شود به 

خطاب به مادري  صخواري و فساد اخ�قي آلوده گردد. رسول خدا دزدي، شراب
183F».از آن توستتا زماني كه ازدواج (مجدد) ننمايي، حق سرپرستي « د:فرمو

1 

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و البيهقي و الحاكم -1
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حق زن حاضنه يا سرپرست، حق  د:گير سه گونه حق به مسئوليت حضانت تعلق مي
كودك يا ديوانه، حق پدر او يا كسي كه داراي موقعيت اوست. هرگاه اين حقوق با هم 

 تضاد پيدا كردند، رعايت حق كودك در اولويت قرار دارد.
هر، خاله و عمه نبود، حضانت و هرگاه كودك يا ديوانه داراي مادر، مادربزرگ، خوا

پدر، جد، برادر، برادرزاده، عمو و پسرعمو  د:سرپرستي او به مردان خويشاوند پدري مانن
مانند برادر و » ذوي الرحام«به شود. از نظر امام ابوحنيفه حضانت و سرپرستي  منتقل مي

ان مرد پدري خواهر مادر عمومي مادري يا دايي ـ در صورتي كه كودك داراي خويشاوند
 گردد. نباشد، منتقل مي

پذيرند بايد عاقل و بالغ و توانايي  كساني كه مسئوليت حضانت و سرپرستي را مي
امانتداري را داشته و داراي روابط خويشاوندي با افراد تحت سرپرستي و برخوردار از 

 رشد و تجربه كافي و مسلمان باشند.
سفر طولني سرپرست، دچار  د:شو به خاطر چهار عامل و سبب، حضانت قطعي مي

شدن به جنون و جذام و پيسي، فسق و فجور و ضعف دين و ايمان و ازدواج دختر يا 
چنين از نظر امام شافعي و امام احمد بن حنبل، كافر شدن  پسر تحت سرپرستي او. هم

 شود. باعث بركنار شدن سرپرست يا حاضن مي
بايد از اجرت و مسكن مناسب  كسي كه سرپرستي و حضانت را بر دوش دارد،

گيرد ـ اگر زن و شوهر با  برخوردار باشد و محلي كه سرپرستي كودك در آن انجام مي
 باشد.ها  آن كنند ـ بايد در خانه هم زندگي مي

نظر دارند، حق سركشي پدر و مادر به كودكي است   چيزي كه علما در مورد آن اتفاق
دارد و دفعات آن بستگي به نياز كودك و  كه تحت حضانت و سرپرستي ديگران قرار

والدين او دارد؛ زيرا توجه به مسائل عاطفي كودك تأثير بسيار مهمي را در تكوين 
 شخصيت، عواطف و احساسات او و ارتباط او با پدر و مادر دارد.
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از نظر فقهاي مالكيه بايد حضانت پسران تا رسيدن به سن بلوغ و دختران تا ازدواج و 
دامه داشته باشد و پس از پايان حضانت، كودك يا نوجوان به پدر يا پدربزرگش عروسي ا
 شود. سپرده مي

 احكام مربوط به مخارج كودكان -و
 د:ان زيرا خداوند متعال فرمودهتهيه و تأمين مخارج زندگي كودكان واجب است؛ 

ِ  ۥَ�ُ  �لَۡمۡولُودِ ﴿ َُُهّ� ب �ِۡسَو ََ َُۡ�ُهّ�  َِف َِ َُ  ].٢٣٣ة: قرالب[ ﴾ٱلَۡمۡع
به صورتي شايسته ها  آن تعلق دارد (پدر) تأمين هزينه و لباس اوبر كسي كه فرزند به «

 ». و مناسب، واجب است
از نظر علما و فقها تأمين مخارج زندگي فرزندان خود و فرزند فرزند ـ هرچند فاصله 

زندگي بيشتر شود ـ واجب است. بدين معني كه بر پدر و پدربزرگ واجب است هزينه 
فرزندان مستقيم و غيرمستقيم خود را فراهم نمايند و اين مخارج و هزينه در ارتباط با 

 وابستگي و خويشاوندي است و ربطي به ارث بردن يا نبردن ندارد.
پسندد كه تنها تأمين مخارج زندگي فرزندان مستقيم ـ  اين رأي را مي /اما امام مالك

دهد و  ت؛ زيرا ظاهر آيه قرآن اين را نشان مينه فرزندان فرزند ـ بر پدر واجب اس
 د:فرماي مي

به صورتي شايسته ها  آن بر كسي كه فرزند به او تعلق دارد (پدر) تأمين هزينه و لباس«
 ».واجب است

بدين معني كه اساس مسئوليت تأمين مخارج زندگي، بر ارث بردن قرار دارد نه 
شرط  ت:ه مشروط به دو شرط اسوابستگي و خويشاوندي. از طرف ديگر وجوب نفق

ها  آن : فقر و نيازمندي فرزندان و عدم تواناييانايي مالي و كسب درآمد. شرط دومتو :اول
براي كار و كسب درآمد است. حنابله شرط ديگري را كه عدم اخت�ف در دين است 

 اند. اضافه نموده
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ه جز بر پدر بر ديگر آيا تأمين نفقه فرزندان ب ه:در ارتباط با پاسخ به اين پرسش ك
 د:وارثان واجب است يا خير؟ چهار رأي وجود دار

هرگاه كودكي از وجود پدر محروم  د:گوين فقهاي مذهب امام ابوحنيفه مي :رأي اول
باشد، يا پدر او مستمند بوده و يا به خاطر بيماري و پيري توانايي كسب درآمد را نداشته 

ثروتمند درجه اول او ـ زن يا مرد ـ واجب  باشد، نفقه فرزندان او بر خويشاوندان
 شود. مي

واجب است؛ ها  آن هزينه و مخارج فرزندان تنها بر پدر :دين گو ميمالكيه  :رأي دوم
آن را براي « د:مقداري پول نقد دارم، فرمو ت:خطاب به مردي كه گف صزيرا رسول خدا
آن را براي « د:فرمو صاز خرج خودم بيشتر دارم. رسول خدا ت:گف» خود خرج كن

آن را براي « د:فرمو صدارم. رسول خداها  آن بيشتر از نياز ت:گف». ات هزينه كن خانواده
خودت « د:فرمو صبراي او هم داريم. رسول خدا ت:گف». خدمت خود خرج كن پيش

184F».داني كه آن را چكار كني بهتر مي

به او دستور نفرمود كه آن را براي  صرسول خدا 1
يد و در احكام شرعي تنها موضوع تأمين نفقه متقابل والدين و فرزندان ديگران خرج نما

 شوند، و با آنان قابل مقايسه نيست. مطرح است و ديگران مشمول آن روابط و احكام نمي
ها  آن : شافعيه بر اين باورند كه هرگاه كودكاني داراي پدر نباشند يا پدررأي سوم

بر مادرشان واجب است؛ ها  آن اشد، هزينه زندگيتوانايي كار و كسب درآمد را نداشته ب
 ت:زيرا خداوند متعال فرموده اس

ُٖۢ بَِوَ�َِها﴿ حِ�َ ََ  َّ ر َِ َ�  َ� تُ ۡولُود  ّ�ُ  ََ ِ  ۥَُ  ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾بَِوَ�ِه
فرزندش و هيچ پدري به خاطر فرزند خود نبايد دچار ضرر ( و  خاطرهيچ مادري به «

 ». ناراحتي) بشوند
ين سبب نفقه فرزندان بر پدر واجب است كه فرزندان غيرمستقيم به او تعلق دارند، بد

شوند، و ارتباطي مستحكم ميان آنان  جا كه مستقيماً فرزندان از مادر جدا مي اما از آن
_____________________________ 

 و ابوداود و النسايياخرجه احمد  -1
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وجود دارد، به طريق اولي بر مادران واجب است كه در صورت توانايي مالي يا كسب 
چنين تأمين مخارج زندگي فرزند  ود را تأمين نمايند. همدرآمد مخارج زندگي كودكان خ

 بر او لزم است؛ زيرا مادربزرگ در ارتباط با احكام كودكان به منزله مادر است.
هرگاه كودكي از داشتن پدر  ه:شان اين است ك علماي حنبلي ظاهر رأي :رأي چهارم

متناسب با مقدار سهمي محروم باشد، تأمين مخارج زندگي او بر وارثان پدر او هر يك 
 د:ان گيرد، واجب است؛ زيرا خداوند متعال فرموده كه به او تعلق مي

ِ  ۥَ�ُ  �لَۡمۡولُودِ َََ�َ ﴿ َُُهّ� ب �ِۡسَو ََ َُۡ�ُهّ�  َِف َِ َُ  ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾ٱلَۡمۡع
به صورتي ها  آن بر كسي كه فرزند به او تعلق دارد (پدر) تأمين مخارج و لباس«

 ». وب، واجب استشايسته و مطل
 د:فرماي اما در ادامه آن آيه مي

حلَِك  �لَۡواَِ ِ َََ�َ ﴿ ََ  ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾ِمۡثُل 
 ». بر وارث هم همانند اين واجب است«

واجب گردانيده ها  آن در اين آيه خداوند مخارج رضاع و سرپرستي كودك را بر پدران
ا كه بر پدر واجب گردانيده بر وارث چه ر و سپس وارثين را هم به آنان افزوده است و آن

 نيز واجب نموده است.
 صرسول خدا» با چه كسي نيكي نمايم؟« د:پرسي صروزي مردي از رسول خدا

در واقع اين حديث در مورد اين موضوع بسيار ». با مادر، پدر، خواهر و برادرت« د:فرمو
مايي فرمود. آن مرد را به صله رحم و نيكوكاري، راهن صروشن است و رسول خدا

 رود. تأمين مخارج زندگي نيز از جمله نيكوكاري به شمار مي
فرزند و فرزند  د:نفقه و مخارج نزديكاني مانن ه:نظر دارند ك علما در اين مورد اتفاق

ان كفايت بوده و ضروري است و شامل نان، غذا، آب، لباس و محل زفرزند، به مي
دن ـ است ميزان و كيفيت آن به توانايي سكونت ـ و در صورتي كه كودك باشد شير دا

مالي نفقه دهنده و اوضاع و احوال اقتصادي در آن زمان و مكان بستگي دارد؛ زيرا مبناي 
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 صمخارج نيازمندي است و ميزان آن بايد در حد رفع نياز باشد؛ زيرا رسول خدا
از اموال او به اندازه نياز عرفي خود و فرزندت « د:خطاب به هند همسر ابوسفيان فرمو

 ».بردار

 تربيت اطفال -ز
اهتمامي به تربيت و رشدشان ها  آن اس�م از همان ايام كودكي و آغاز فهم و درك

ورزد؛ زيرا اين كودكان هستند كه در آينده بار مسئوليت رشد، تكامل،  العاده مي فوق
عادت دادن گيرند و معمولً كودكان براي تربيت و  س�مت و امنيت جامعه را بر دوش مي

آمادگي بسيار زيادي دارند و مسائل زمان كودكي در ذهن و ها  آن شخصيتو ساختن 
چون ط�ي خامي هستند  بسيار عميقي خواهد گذاشت؛ زيرا كوكان همتأثير ها  آن رفتار

 را درآورد.ها  آن توان كه به هر شكلي مي
بسيار با اهميت به بر همين اساس است كه تربيت هدفدار و موفق مسئوليت و امانتي 

رود و پدر و مادر قبل از همه بار اين مسئوليت دنيوي و اخروي را بر دوش  شمار مي
روند. در همين  هايي خدايي به شمار مي خود امانتكودكان نزد والدين دارند و در واقع 

شما مسئول هستيد و هر يك از شما در همه « د:ان فرموده صرابطه است كه رسول خدا
گيرد. رهبر مسئول است و به خاطر  ردستان خويش مورد بازخواست قرار ميمقابل زي

اش داراي  گيرد و مرد خانواده در مقابل افراد خانواده مردم مورد بازخواست قرار مي
خانواده مسئوليت دارد و شود و زن نيز در كانون  مسئوليت است و از او بازخواست مي

خدمتكار راجع به اموال ارباب خويش مسئول گيرد و  راجع به آن مورد پرسش قرار مي
شود. همه شما مسئوليت داريد و در محدوده آن مورد  است و در مورد آن بازخواست مي

185F».بازخواست قرار خواهيد گرفت

1 

_____________________________ 
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در مورد بدرفتاري و ناپرهيزكاري اولياء و مربيان هشدار داده  صچنين رسول خدا هم
آيند. اين پدر و مادر است  طرت پاك به دنيا ميهمه كودكان همراه با ف« ت:و فرموده اس

ابوهريره  186F1 »آورند... را (با گفتار و كردار خود) يهودي، مسيحي و مجوسي بار ميها  آن كه
 د:پس از آن حديث، اين آيه را قرائت فرمو صرسول خدا د:فرماي مي

َََت ﴿ ِ فِۡط َّ �  �َِّ �  ََ يَل ِ�َ  �َّاَس َ�َط َِ ۡب ََ  �َ ۚ َِ َعََۡيَها
َۡ ِۚ َّ حلَِك  � ِي�ُ ََ ََۡقينِمُ  ��ن �﴾ 

 ].30الروم:[
كه خداوند مردم را به آن سرشته است، آفرينش خدايي تغييرپذير  سرشتيبا همان «

 ». اين همان دين ارزشمند و استوار است نيست.
و  صروش تربيت صحيح اس�مي بر مبناي هدايت و منهج قرآن و سنت رسول خدا

هاي  ق به خداوند و پيامبر و دينداري و پرهيزكاري و پايبندي به ارزشنشانيدن نهال عش
 ها قرار گرفته است. ها و بدي اخ�قي و پرهيز از زشتي

والدين و مربي بايد ت�ش كنند كه كودكان را به عقيده و باوري درست براساس 
ردگار يكتا را به عبادت و فرمانبرداري از پروها  آن اصول ايمان معروف مسلح نمايند و

بخش  عادت دهند و براي برخورداري از زندگي مطلوب و استوار براساس مقرراتي تكامل
و سازگار و هماهنگ آنان را آماده نمايند تا روابط اجتماعي خود را بر مبناي محبت 

هاي اخ�قي  مردم، تعاون، نيكي و پرهيزكاري قرار دهند و از نظر اخ�قي به ارزش
اقت، صراحت، جرأت و مراعات ادب مزين گردند و از نظر معنوي صد د:استواري مانن

به خودباوري و عزت نفس و كرامت و پاسداري از شخصيت، زندگي، اعتدال و انسجام 
 ها و ناپختگي مصون بمانند. هاي رواني، سركشي برسند و از عقده

شنا،  :دهاي مفيد مانن ش و از نظر جسمي به س�مت، ص�بت و مهارت در انواع ورز
تيراندازي، سواركاري، دو، كشتي و ... خود را مسلح نمايند و در زمينه بهداشتي به نظافت 

لباس و محل سكونت و كار خود اهتمام ورزند. از نظر علمي به آموزش علوم و جسم، 
_____________________________ 

 اخرجه البخاري -1
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معارف مختلف انساني، تجربي، معرفت انسان، آفرينش و آخرت اهميت كافي بدهند تا 
محكم و استوار گردد؛ زيرا تربيت و توجيه بايد شامل همه اين موارد زيربناي فكري آنان 

بشود، تا كودكان و نوجوانان به روشي پسنديده رشد و نمو نمايند و الگوي ارزشمندي 
ها را در وصاياي حضرت لقمان به فرزند خويش، در قرآن  براي ديگران بشوند و ما اين

 وجود دارند. صرسول خدا هاي چنين در وصايا و سفارش بينيم و هم مي
ابن عباس را ـ در حالي كه  صعقايد و باورها رسول خدادر ارتباط با آموزش 

 ه:فرمود ك نوجوان بود ـ راهنمايي مي
توجه كن!) خداوندرا مدام ها  آن آموزم. (خوب به اي جوان! من مسائلي را به تو مي«

اعمال و رفتار) خويش حاضر  حاضر و حافظ بدان، تا او از تو محافظت نمايد. او را(بر
بدان تا او را فراروي خود ببيني. هرگاه نيازي داشتي آن را تنها از خداوند درخواست كن! 
و هرگاه خواستي دست ياري را به سوي كسي دراز كني، تنها از خداوند استعانت كن! 

به جز  كه منفعتي را نصيب تو بنمايند دست به يكي كنند، بدان اگر همه مردم براي اين
هم ها  آن همان چيزي كه خداوند اراده كرده، سودي به تو نخواهند رسانيد و اگر همه

اني يبراي رسانيدن زياني به تو دست به يكي نمايند، به جز هماني كه خداوند قرار داده، ز
187F».اند ها خشك شده ها از نوشتن بازمانده و صحيفه را متوجه تو نخواهند كرد. قلم

1 
 د:فرماي دت ميو در مورد عبا

در هفت سالگي فرزندان خود را به خواندن نماز دستور بدهيد! و در ده سالگي ـ اگر «
188F».را تنبيه كنيد و بستر خوابشان را از هم جدا نماييدها  آن خواندند) نماز نمي

2 
 د:و در زمينه مسائل اخ�قي لزم است فرزندان خويش را با فضايل اخ�قي مانن

 صا، جرأت و صداقت آشنا نموده و عادت دهيم؛ زيرا رسول خدابخشندگي، شرم و حي
 د:ان فرموده

_____________________________ 
 اخرجه احمد و الحاكم -1

 اخرجه الترمذي و ابوداود و الحاكم -2
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189F».هاست آن بهترين هديه پدر و مادر به فرزندان، تربيت خوب و پسنديده«

1 
 ت:چنين فرموده اس هم

محبت پيامبرتان، محبت  د:فرزندان خود را براي كسب سه خصلت تربيت كني«
اي به جز سايه  فرزندان در روزي كه هيچ سايه اصحاب و اهل ايمان و ت�وت قرآن؛ زيرا

190F».خداوند نيست در زير چتر رحمت قرآن قرار خواهند گرفت

2 
و در زمينه احكام شريعت لزم است كودكان با كلياتي از مسائل شرعي ضروري و 

هاي نظم و مراعات حقوق و تأمين آزادي، مساوات، عدالت و  در ايجاد پايهها  آن نقش
 بيانگر» انعام«گانه قرآني در آخر سوره  چنان كه وصاياي ده وند. همانصاف آشنا ش

 د:فرماي و مي هاست آن

ّ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ ﴿
َ
َُّ�ۡم َعََۡيُ�ۡم  � ََ َم  َّ َِ تُۡل َما 

َ
َََعالَۡواْ �  ].151األنعام: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦوقُۡل 

كه (كسي و)  كنم اينچه را پروردگارتان بر شما حرام گردانيده بيان  : بياييد آنبگو«
 ». را با او شريك ننماييد و نسبت به پدر و مادر خود به خوبي رفتار كنيد چيزي

و در زمينه امور بهداشتي لزم است كودكان را با آداب نظافت، طهارت و حفظ 
آشنا نماييم. زيرا  صس�متي خود در راستاي عمل به توجيهات قرآن و سنت رسول خدا

چنين فرموده  هم 191F3»بهداشت و پاكيزگي بخشي از ايمان است« د:نا فرموده صرسول خدا
از قضاي حاجت در كنار چشمه، چاه، محل عبور مردم و سايه درختان پرهيز « ت:اس

192F».كنيد

4 
هاي مفيد و مباح  و در زمينه ورزش و تقويت جسمي، لزم است كودكان را با ورزش

مسابقات پرش با موتور و بكس،  د:آور و خطرناك مانن هاي زيان عادت دهيم و از ورزش

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي و الحاكم و الطبراني -1

 اخرجه الديلمي و ابن النجار -2

 اخرجه الحاكم في تاريخه -3

 اخرجه ابوداود و ابن ماجه -4
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آور و خطرناكي براي خود و  هاي زيان چنين نبايد كودكان به بازي ... جلوگيري كنيم. هم
به جنگ دادن خروس و قوچ و ... بپردازند. در مورد نيروي جسمي و  د:جانداران مانن

 د:ان فرموده صتوانايي روحي رسول خدا
تر است از مؤمن ضعيف و ناتوان  بهتر و محبوبمؤمن توانا و نيرومند نزد خداوند «

193F».هرچند هر يك را خير و منافعي است

1 
شنا و تيراندازي و سواركاري را به فرزندان « ت:فرموده اس چنين حضرت عمر هم

 ».خويش بياموزيد
و در زمينه روابط اجتماعي لزم است كودكان به احترام نهادن به مردم، س�م و 

همكاري در جهت خير و مصلحت عادت داده شوند؛ زيرا خداوند پرسي، كمك و  احوال
 ت:متعال فرموده اس

�ُواْ َ�َ ﴿ ََ َََعا ََ ِ ِ�ن
�ُواْ َ�َ  ��ّۡقَوىح  ََ  �َۡ ََ َََعا  �َ ثۡمِ ََ حنِ ََ  �ۡ�ِ ََ َۡ  ].٢ة: املائد[ ﴾�َُۡع

گناه و  با امور نيك و پرهيزكاري با يكديگر همكاري كنيد. اما در مورد امور رابطهدر «
 ». زا از همكاري با هم پرهيز نماييد دشمني

 د:ان فرموده صرسول خدا
كه هرچه را كه براي خود دوست  هيچ يك از شما ايمان (كاملي) ندارد، مگر آن«
194F».دارد براي برادر مسلمانش نيز دوست بدارد مي

2 
 ت:چنين فرموده اس هم

چه خداوند نصيبت گردانيده  از گناهان پرهيز كن تا عابدترين مردم باشي، به آن«
ات نيكي كن تا مؤمني راستين گردي.  نيازترين مردم بشوي و به همسايه راضي باش تا بي

داري براي مردم نيز دوست بدار تا مسلماني واقعي  و هرچه را براي خود دوست مي

_____________________________ 
 اخرجه مسلم -1

 د و الشيخاناخرجه احم -2
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مردگي  بگردي و از خنديدن بيش از حد پرهيز كن! زيرا خنديدن بسيار موجب دل
195F».شود مي

1 
 ت:و فرموده اس

چون ساختماني است كه برخي از آن برخي ديگر را محكم  مؤمن براي مؤمن هم«
196F».گرداند مي

2 
 د:ان و فرموده

آمد نباشد  و انسان مؤمن اهل الفت و معاشرت است و كسي كه اهل معاشرت و رفت«
197F».براي ديگران استها  آن خيري در او نيست و بهترين مردم مفيدترين

3 
مسائل فرهنگي، علمي و فكري لزم است اولياء و مربيان ت�ش كنند كه و در عرصه 

عشق و ع�قه به علم و معرفت را در او به وجود آورند و او را به مقدار زيادي از فرهنگ 
و معارف عمومي و مخصوص و تربيت فكري درست و پيشرو و متمدنانه براساس 

مسلح سازند؛ زيرا اس�م دين دانش، هاي علوم و معارف  خبرگي و مهارت در همه زمينه
ها آموخته است  تمدن، پيشرفت و سربلندي است. خداوند متعال اين دعا را به همه انسان

 د:كه بگوين

َۡٗما ﴿ ِ َِۡدِ� ِع  ].114طه: [ ﴾١َّبن
 ». بيفزاي دانشمپروردگارا بر «

 ت:و فرموده اس

فَِع ﴿ َۡ ُ يَ َّ ِي�َ  � َّ �  ََ ِي�َ َءاَمُنواْ مِنُ�ۡم  َّ َتُواْ  �
ُ
َۡمَ َ َۡعِ حت   � ََ ََ  ].١١ة: املجادل[ ﴾َد

 رااي از علم د ارند درجات بلندي  اند و بهره خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
 ». بخشيده است.

_____________________________ 
 اخرجه احمد و الترمذي -1

 اخرجه الشيخان -2

 اخرجه دارقطني -3
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 حقوق سالمندان
ناپذير از وجود همه  پيري يكي از مراحل تاريخ و زندگي انساني و جزئي جدايي

هاست و بال رفتن سن ادامه تاريخي طولني است كه  غالب انسان ها و ها، نسل جامعه
انسان در آن به زندگي خويش ادامه داده است و ممكن است روزها و سال هاي آن از 

ها و قرار گرفتن در معرض انواع مشك�ت، فقر، شكست، محنت، يا  ها، فداكاري سختي
ري، ناتواني و دچار شدن به آزمايش شدن از طريق ثروت، قدرت و يا همراه با بيما

 ها مملو بوده باشد. حوادث و گرفتاري
فداكاري ـ هرچند گاهي براي ساختن شخصيت و آينده خويشتن است ـ غالباً به 

فرزندان است كه انجام  خاطر تأمين رفاه، آسايش، تحصيل، كسب كار، حرفه، ازدواج و ...
 گيرد. مي

كم، مشغول ورق زدن آخرين صفحات  كمكه آن نسل فداكار كه حق و انصاف نيست  
توجهي سپرده شوند، و در چنبره  باشند به دست فراموشي و بي از كتاب زندگي خود مي

ضعف، بيماري و نيازمندي به مراقبت و نگهداري، رها بشوند. بلكه لزم است در راستاي 
اني آن كه گشا و نور هاي انساني و فطري دين اس�م و رسالت راه عمل به اصول و ارزش

در مقابل شدائد و مشك�ت اعضاي خانواده را به فداكاري و همكاري و احساس 
خواند و وجود سالمندان را در منزل و كانون گرم خانواده مايه  مسئوليت متقابل فرا مي

آورد و پيري را سرچشمه آرامش و عامل ايجاد تفاهم  خير، بركت و كرامت به شمار مي
حبت و همبستگي همه زنان، مردان، بزرگ و كوچك خانواده به ميان فرزندان و تحقق م

 دريغ نورزيم.ها  آن آورد. از هيچ ت�شي براي خدمت، احترام و نگهداري حساب مي
اي  هاي مسلمان غالباً بزرگان از احترام و منزلت شايسته در فرهنگ اجتماعي ملت

دهند. و  خانواده قرار مي گيري را در مقام سرپرستي و تصميمها  آن برخوردارند و حتي
نمايند. و  شان سرپيچي نمي شنوي دارند و از دستورات همه خويشاوندان از آنان حرف

هاي مسلمان آشنايي دارند، اين  همه كساني كه از نزديك با فرهنگ ديني حاكم بر خانواده
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را  هاي مسلمان اند. و تفاوت اساسي جو حاكم بر خانواده موضوع را به خوبي درك كرده
اند  هاي غربي و شرقي به درستي متوجه گرديده با روابط نامعلوم و از هم گسيخته خانواده

بينند كه سالمندان و بزرگان مسلمان در ميان خانواده و فرزندان خويش از  و به وضوح مي
برند. اما پيران در غرب  جايگاه و احترام خاصي برخوردارند و از زندگي خود لذت مي

هايي به نام خانه سالمندان در غربت، اضطراب،  زندان ها يا در واقع شبه نهغالباً در خا
 برند. بدبختي و شقاوت روزگار را به سر مي

مي�دي از اتحاد  90نگاران در ممالكي كه در دهه  بسياري از محققين و روزنامه
آغاز اند. اما با  كردهشوروي جدا گرديده و اع�م استق�ل نمودند عم�ً آن را لمس 

ها زندگي معاصر شاهد آن است،  حركت تحولت اجتماعي كه در بسياري از عرصه
ها  شود كه ارزش برخي از مظاهر و جوانب منفي در محيط خانواده و اجتماع مشاهده مي

ها را مورد تهديد قرار داده و از روي عادت،  و مفاهيم موجود و فرهنگ حاكم بر خانواده
تا سالياني پيش بسيار محكم و استوار بودند به تنش و لرزش رسوم و روابط اجتماعي كه 

 انداخته است.
هاي ناروا عامل بروز حالت و حوادث بسيار  وجود اين مظاهر منفي و ناهنجاري

مبالتي نسبت به مقام، منزلت و كرامت  ناخوشايندگي گرديده و زمينه را براي بي
ار از خدمت و رسيدگي به حال و اي به خاطر فر سالمندان فراهم گردانيده و عده

اند. به اين بهانه كه  هاي سالمندان انداخته آزار خانه را در گوشه تنگ و دلها  آن شان، وضع
همسر فرزند حاضر به خدمت به پدر و مادر شوهر نيست، پسر يا فرزندان ديگر آن 

ن به صحنه شا ناپذير كه اسباب پا نهادن فرزندان گوهرهاي گرانبها و ت�شگران خستگي
هاي فراواني را به جان  و مرارتها  سختيها  آن حيات فراهم نموده و براي رشد و تربيت

اند، را به تبعيدگاهي به نام خانه سالمندان فرستاده و از كانون گرم، محبت و  خريده
 اند؟! خدمت خود آنان را محروم نموده
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ازمان ملل متحد در برپايي مراسم بزرگداشت سالمندان كه توسط جمعيت عمومي س
انجام گرفت، » ها اي براي همه انسان به سوي جامعه«مي�دي تحت شعار  1999سال 

زماني راه درست خود را در پيش خواهد گرفت كه در قوانين و لوايح مربوط به آن 
اصول و مباني ارزشي همكاري و تفاهم اجتماعي را بگنجاند و معيار عمل قرار دهد و 

هاي آن كه بر مبناي نيكوكاري، وفاداري، بزرگداشت و پاسداري  گيزهبراساس آداب و ان
از ساختار هماهنگ خانواده اس�مي كه كانون مهر، صفا، صميميت و احترام متقابل است، 

 راهش را به سوي آينده ادامه دهد.
ها و اهداف هيأت اجرايي مجمع  چنين در جهت به واقعيت درآوردن آن ارزش هم

هاي  ها و وزارتخانه لل و جمعيت دفاع از سالمندان با همكاري دانشگاهعمومي سازمان م
تندرستي، امور اجتماعي در هر يك از كشورها، مراكزي را براي رسيدگي به امور 

اندازي نمايند و در جهت  اجتماعي، معيشت و ديگر امور مربوط به سالمندان راه
كي، رفاهي، رشد و به كارگيري پاسخگويي به نيازهاي شخصي، اجتماعي، اقتصادي، پزش

از هيچ ها  آن هاي توليدي در عرصه كارهاي متناسب با ها، تجارب و مهارت توانايي
هايي را در راستاي فراهم آوردن زندگي و آسايش  چنين برنامه ت�شي دريغ نورزند و هم

آنان  هاي ها و تخصص گيري از شايستگي و بهرهها  آن هاي سازنده بهتر و افزايش همكاري
به صورتي مطلوب ها  آن در روند حركت سازندگي جامعه تهيه شود، تا اوقات فراغت

هاي طولني و احساس پوچي  مورد استفاده بهينه قرار گيرد و به جاي خواب و استراحت
شود كه هر ساعت منتظر آمدن سفير مرگ  خاصيتي در آنان كه گاهي احساس مي و بي

اي هستند، از اوقات،  به دعا براي آمدن چنان لحظه باشند و اطرافيان مدام دست مي
 شان به نحو مطلوب به نفع خود و جامعه استفاده بشود. استعداد و مهارت

ها و دستيابي به آن اهداف،  لزم به يادآوري است كه عملي شدن آن مسئوليت
و ايجاد آيند بلكه به مشاركت عمومي براي احياء  ها به تنهايي از عهده آن برنمي حكومت

هاي رسمي و دولتي  مؤسساتي توليدي و تعاوني فراواني نياز دارند كه در كنار آن هيأت
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با آگاهي از همه جوانب موضوع و با تهيه امكانات لزم در همه شهرها و روستاها به اين 
 مسئوليت مهم و گرانقدر عمل نمايند.

 :پردازيم ي مربوط به اين موضوع ميها اينك به بيان برخي از برنامه

 هاي پزشكي از سالمندان مراقبت :الف
هاي غربي  چنان كه در دانشكده هاي پزشكي ممالك عربي و اس�مي ـ هم در دانشكده

هاي دوران پيري و تأمين  مرسوم است ـ لزم است به تحقيق و بررسي در مورد بيماري
اجتماعي راجع هاي  ها و هيأت هاي تخصصي در اين ارتباط اقدام شود و حكومت كلينيك

ها  آن ها همه ت�ش خود را به كار بگيرند و مراكز درماني اختصاصي به معالجه آن بيماري
به حد كافي در اماكن ضروري تأسيس شوند و دارو، پزشك و تجهيزات لزم را برايشان 

هاي ورزشي، بهداشتي و  فراهم كنند. از طرف ديگر لزم است كه براي سالمندان برنامه
الع�ج و عواقب آن در حد  هاي صعب يشرفته و متناسبي را تهيه كنند تا از بيماريغذايي پ

هايي منافع زيادي را براي جامعه اس�مي به دنبال  امكان جلوگيري نمايد؛ زيرا چنين برنامه
 خواهد داشت.

ها در راستاي تضمين زندگي  گر اس�م توجه همه را به اين مسئوليت شريعت هدايت
 نمايد. ها اعم از پير و جوان، جلب مي مانه براي همه انسانسالم و محتر

 د:فرماي خداوند متعال در اين رابطه مي

يُ�ۡم َِِ� ﴿ َِ يۡ
َ
ْ بَِ َ� تَُُۡقوا ْۚ ِِّن  �ّ�ۡهََُكةِ ََ ِسُنوٓا ِۡ

َ
َ ََ َ َّ �  ّٞ ِ ِسِّ�َ ُُ ۡۡ  ﴾١ �لُۡم

 ].١٩٥ة:البقر[
وكاري كنيد؛ زيرا به كو احسان و ني با دست خود خويشتن را به ه�كت نيندازيد،«

 ». دارد نيكوكاران را دوست مي خداوندراستي 
 د:فرماي چنين در مورد مراقبت از والدين مي هم
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﴿ ِ َ ََ  ِِيّاهُ 
ٓ�ِِّ ْ ا َٓ َُ ََۡعبُ  �ّ

َ
ََّك � ََ ََقََ�ح  يۡ�ِ و حِ�َ �ََۡ َك  ٱ ََ ۡبََُغّ� ِعن َُ َ�حًناۚ ِِّما  ِۡ ٓ  �َِۡكَ�َ ِِ ُهَما َُ َِ

َ
َ 

ََقُل لُّهَما قَۡوٗ� َكَِ�ٗما  َُۡهَما  ۡنَه ََ  �َ ََ فن  
ُ
ََُقل لُّهَمآ َ ُهَما فََ�  َ َِ  َۡ

َ
 ].23اإلرساء: [ ﴾٢َ

فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكي  پروردگارت(اي انسان) «
ها  آن ترين اهانتي را به ميا هر دو نزد تو به سن پيري رسيدند (كها  آن كنيد، هرگاه يكي از

 اف هم مگو! و بر سر ايشان فرياد مكش و با سخنان محترمانه باها  آن مكن و حتي) به
 » سخن بگو!ها  آن

ترديدي در اين نيست كه لزمه نيكوكاري با پدر و مادر ضرورت فراهم آوردن 
الجه، مسكن، زندگي سالم و آرام و تأمين همه نيازهاي ضروري اعم از غذا، بهداشت، مع

 لباس و ... است.
كاري بدا به حال كسي كه پدر و مادرش سالمند شوند و « د:ان فرموده صرسول خدا

198F».نكند كه او را به بهشت ببرند

1 
مسئوليتي كه فرزندان در مقابل پدر و مادر خويش دارند، در برابر ديگر اقوام، دوستان 

 د:فرماي عال ميو همسايگان ضعيف و نيازمند هم دارند. خداوند مت

﴿ ۡ�ِ َۡ َسَك َمَع  ََ� ۡۡ ِي�َ َّ َّ �  ِ َُّهم ب ََ ُعوَن  َۡ ِ يَ َٖح ََ ََۡغ َههُ  �ََۡعِ�نِ ََ  ٱ َۡ ََ ََن  َُ َُ  ۥ  يَُِ� ََۡع  �َ ََ
ۡنُهمۡ  َُ ۡيَناَك   ].28الكهف: [ ﴾َُ

كنند و در  باش كه صبح و شام خداوند خويش را عبادت مي همراهبا كساني «
جويند و چشمانت را از ايشان  تنها رضايت) ذات او را مينمايند (و  پيشگاهش دعا مي

 ». همنشين باش)ها  آن برنگردان (و با
 د:ان فرموده صچنين رسول خدا هم

199F».احترام به سالمندان مسلمان جزو احترام نهادن به خداوند است«

2 

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي و الحاكم -1

 اخرجه ابوداود -2



 263  بخش سوم: حقوق عمومي و خصوصي اعضاي خانواده

 ت:و فرموده اس
مراعات نكند، هر كسي با خردسالن مهربان نباشد و احترام به منزلت سالمندان را «

200F».جزو ما (مسلمانان) نيست

1 
 ت:و فرموده اس

هر جواني كه به سالمندي احترام بگذارد، خداوند كسي را براي احترام گذاشتن به او «
201F».در ايام پيري برخواهد انگيخت

2 
 ت:و فرموده اس

 ».هركس را در جايگاه خاص خود قرار دهيد. (و احترام او را نگاه داريد)«
202F

3 
مدام سالمندان را در راه رفتن، مشورت  ه:دستور فرموده است ك صرسول خدا

پشت سر من عاق�ن، انديشمندان «نمودن، اقامت نماز و حتي در دفن شدن جلو بيندازند. 
و ياران گرامي  203F4.»به ترتيب ديگران (براي نماز جماعت) صف ببندندها  آن و پس از

يبند بودند و در ك�م، طعام، راه رفتن به اين اخ�ق و ارشاد نبوي كام�ً پا صرسول خدا
 انداختند. و ... سالمندان را پيش مي

چه گفته شد بيانگر ميزان اهتمام اس�م به احترام گذاشتن به بزرگان، اهل فضل  همه آن
به تأمين زندگي سالم، ها  آن هاست. به ويژه زماني كه ها و زمينه و سالمندان در همه عرصه
كنند و براي رفع  براي حفظ حيات و س�مت نياز پيدا مي بهداشت، مراقبت پزشكي

 شوند. هاي زندگي به كمك ديگران محتاج مي مشك�ت، معالجه بيماري و سختي

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و الترمذي -1

 اخرجه الترمذي -2

 اخرجه ابوداود -3

 اخرجه مسلم -4
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 خانه سالمندان :ب
هاي ديني و اجتماعي سالمندان بايد در كنار ديگر اعضاي  براساس اصول و ارزش

ندگي كنند. در همان منزل و محل خانواده و در كانون گرم و پر از صفا و صميميت آن ز
اند و  و مشك�ت را به جان خريدهها  سكونتي كه غالباً براي فراهم نمودن آن، همه سختي

اند، لزم است همه خويشاوندان، فرزندان،  فرزندانش را در آن تربيت و سرپرستي كرده
بت و مراقبت، با مهر، محها  آن برادران، خواهران و ... فضاي زندگي خانوادگي را براي

بسيار باصفا و دلپذير نمايند؛ زيرا زماني كه انساني در خانه خود يا فرزندان و 
در خانه  چنانچهخويشاوندان زندگي كند، احساس عزت و سربلندي مي نمايد، اما 

نمايد و  هاي پاياني عمرش را سپري نمايد، احساس حقارت و غربت مي سالمندان سال
كنند.  و خويشاوندانش را با چشم استهزاء و حقارت نگاه ميندان ديگران او، خانواده، فرز

 در واقع فرزندان و خويشاونداني كه به جز در موارد بسيار استثنايي ـ كه امكان نگهداري
هاي پزشكي در خانه ميسر نباشد ـ بزرگان خود را به  به خاطر ضرورت مراقبتها  آن

قي گرديده و به واجب و مسئوليت شرعي فرستند، مرتكب جنايي اخ� خانه سالمندان مي
همين گناه براي انسان « د:ان فرموده صاند؛ زيرا رسول خدا و اجتماعي خود پشت كرده

204F».اي را به دست تباهي، ه�كت و زحمت بسپارد كافي است كه موجود زنده

1 
 جكه فرد سالمند از بيماري سختي رن اما اگر معذورتي شديد وجود داشته باشد يا اين

هايي مانند صرع و  ببرد كه امكان پرستاري از او در منزل وجود نداشته باشد يا به بيماري
رعشه و ديوانگي غيرقابل تحمل مبت� بگردد و براي افراد عادي قابل تحمل نباشد، يا 

كه فرزند و خويشاوند نزديكي وجود نداشته باشد، چنين افراد را به ناچار مي توان در  اين
ها  آن هاي مجهز سالمندان كه داراي امكانات كافي براي پرستاري از يا خانه مراكز درماني

باشند، قرار داد، اما نبايد از سركشي مداوم، مهرباني، دلسوزي و ماندن در كنار آنان غفلت 

_____________________________ 
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بشود و اين كارها جزو امور و موازين همكاري و تفاهم اجتماعي و خانوادگي به شمار 
 آيد. مي

نمايند، لزم است،  گونه سالمندان بيمار مراقبت و پرستاري مي اينكساني هم كه از 
پوشي نمايند و به  هاي آنان چشم بردبار و باتحمل باشند، و از اشتباهات و ايجاد مزاحمت

زيرا چنين برخوردهاي مورد اذيت، آزار، تحقير و تمسخر قرار ندهند؛ ها  آن وجه هيچ
گار نيست و موجب بيشتر شدن بيماري و ناروايي با كرامت و شخصيت انساني ساز

هاي ديگر نيز خواهد شد. از طرف ديگر قرآن بسياري  اضطراب او شده و قرباني بيماري
 د:فرماي ها را از دوش بيماران و سالمندان و افراد عليل برداشته و مي از مسئوليت

﴿ َٖ َ�ح َ�َ  ََّۡ ُۡ
َ
�ۡ�  َ�َ �َ ََ ج   ََ ِج َِ ََ ۡع

َ
�ۡ�  ََ ج   ََ ج   �لَۡمَِ�ِض َ� َ�َ َِ ََ  ].61النور:[ ﴾َِ

 ». بر نابينا و لنگ و بيماران (و ضعيفان و سالمندان) مسئوليت و بازخواستي نيست«

 مخارج سالمندان :ج
انداز و منبع  هرگاه سالمندان توانايي كار و كسب درآمد را از دست بدهند و داراي پس

هاي اجتماعي  وهات شرعي يا سازمانبايد از طريق وجها  آن درآمدي نباشند زندگي
ها تأمين بشود و اين زماني است كه آنان داراي فرزندان و خويشاوندان نزديكي  حكومت

داراي فرزند و اقوام نزديك باشند، ها  آن را تأمين كنند، نباشند. اگرها  آن كه بتوانند زندگي
ر و مادربزرگ خود بر آنان واجب است كه مخارج ضروريات زندگي پدر، پدربزرگ، ماد

 را فراهم نمايند.
اكثريت علما ـ به جز مالكيه ـ تأمين ضروريات زندگي و مخارج والدين و اجداد را 

 د:ان دانند؛ زيرا خداوند متعال فرموده واجب مي

﴿ ِ َ ََ اْ ِِّ�ٓ ِِيّاهُ  َٓ َُ ۡعُب ََ  �ّ
َ
ََّك � ََ ََقََ�ح  يۡ�ِ و حِ�َ �ََۡ َ�حًنا ٱ ِۡ  ].23اإلرساء: [ ﴾ِِ

) پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر نيكي انسان(اي «
 ». نماييد
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بارزترين تبلور احسان و نيكوكاري با پدر و مادر، رسيدگي به وضع مادي و تأمين 
 د:فرماين . در اين مورد خداوند متعال ميهاست آن مخارج زندگي

﴿ ِِ ۡبُهَما  ِِ ا ََ َياََ ّۡ َٗفاَمعۡ  �ّ�  ].15لقامن: [ ﴾َُ
 ». شايسته رفتار و همراهي كن اي گونهبه ها  آن در زندگي دنيا با«

توجه به زندگي والدين و فراهم آوردن وسايل آسايش ايشان ـ هرچند مسلمان هم 
هاي اساسي فرزندان و خويشاوندان است؛ زيرا اين آيه اخير  نباشند ـ جزو مسئوليت

خود در ازل گرديده و از طرف ديگر روا نيست كه انسان، راجع به پدر و مادري كافر ن
 ناز و نعمت به سر برد و پدر و مادر خود را در ميان مشك�ت، فقر و گرسنگي رها نمايد.

بهترين چيزي « ه:دهد ك اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي صاين فرموده رسول خدا
ان باشد و فرزندان حاصل عمر گيريد اين است كه حاصل كار خودت را كه از آن بهره مي

 ».شما هستند، (و از اموال و زندگي آنان استفاده نماييد)
205F

و اين سخن ايشان خطاب به  1
با « د:فرمو صبا چه كسي بهتر است خوبي كنم؟ رسول خدا د:مردي بود كه سئوال كر

206F».از او با پدرت و پس از پدر با اقوام و خويشاوندانتمادريت، با مادرت و پس 

2 
مين مخارج زندگي و فراهم نمودن امكانات آسودگي پدر، مادر، پدربزرگ و تأ

مادربزرگ بر فرزندان و نوادگان واجب است؛ زيرا به پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر 
شود و در واقع از همان منزلت آنان برخوردارند. اما مالكيه وجوب تأمين مخارج  گفته مي

ها  آن اند و از نظر و مادر تقسيم خود محدود گردانيده زندگي را از طرف فرزندان به پدر
اجب ونيز ها  آن چنين بر بزرگ و مادربزرگ واجب نيست و هم تهيه هزينه زندگي پدر

 هاي خود كمك مالي بنمايند. نيست كه به نوه
انداز و منبع درآمدي هم  پدر و مادر سالمندي داراي فرزند نبودند، و پس چنانچهاما 

نبودند، ها  آن اقوام و خويشاوندان ثروتمندشان احياناً حاضر به تأمين معيشتنداشتند و 
_____________________________ 
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مسئوليت تأمين نيازهاي زندگي آنان اعم از مسكن، خوراك، پوشاك و ... به نظام 
شود؛ زيرا براساس همكاري و تعاون  هاي اجتماعي مردمي منتقل مي أتحكومتي و يا هي

 فراهم بشود.ها  آن براي اجتماعي بايد زندگي شايسته و متناسبي
 د:ان فرموده صرسول خدا

خداوند بر ثروتمندان مسلمان به اندازه رفع نياز نيازمندان صدقه و احسان واجب «
گردانيده؛ زيرا فقر و گرسنگي گرسنگان با اعمال اغنيا ارتباط دارد. بدانيد كه خداوند با 

خواهد ها  آن گير گريبانثروتمندان حساب سختي خواهد داشت و مجازات دردناكي را 
207F».نمود

1 
 ت:و در حديث ديگري فرموده اس

اع�ن برائت ها  آن اي انساني گرسنه سر بر بالين بگذارد، خداوند از در هر منطقه«
208F».نمايد مي

2 

 فعاليت سالمندان د:
ترديدي در اين مورد وجود ندارد كه هر انساني در زندگي و از خ�ل تجارب خود 

ها و استعدادها در جهت  هايي دست يافته است و همه اين مهارت ناييها و توا به مهارت
هاي ديگر داراي ارزش و اهميت فراواني است و  رشد، سازندگي و انتقال آن به نسل

 كاهد. نميها  آن حتي پيشرفت و تمدن سريع چيزي از ارزش
لك با هاي كار و امور اجتماعي در همه مما بر همين اساس لزم است كه وزارتخانه

اي همه ت�ش  المللي و منطقه هاي بين هاي مختلف و سازمان ها و هيأت همكاري دانشگاه
هاي مختلف  و خبرگيها  هاي متناسب با توانايي ريزي خود را براي ايجاد امكانات و برنامه

 مورد استفاده قرار دهند.ها  آن كارگيري سالمندان در جهت به

_____________________________ 
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يي كار و فعاليت را دارند در صورت نياز به مدت كه تواناحتي آن عده از سالمندان 
زمان محدود مث�ً چهار ساعت در روز تحت آموزش قرار دهند يا به كار و فعاليت 

شود، و نشاط و شادابي خود را  بپردازند. از اين طريق درهاي اميد به روي آنان گشوده مي
خود و جامعه بهترين ع به نفها  آن نمايند. از طرف ديگر از تخصص و تجارب تجديد مي

استفاده به عمل خواهد آمد. هرچند تعداد چنين كساني ممكن است بسيار اندك باشد، 
در سازندگي جامعه بسيار مفيد و كارساز خواهد بود و به نفع ها  آن امام سهيم نمودن

 هاي بهداشتي و اجتماعي ها و مسئوليت ها تمام خواهد شد و از حجم هزينه حكومت
 خواهد افزود.ها  آن جويي و درآمد هد كاست و بر ميزان صرفهخواها  آن

برند، كار و ت�ش در شأن هر انساني نيست و جايگاه و منزلت  كساني كه گمان مي
ها بالتر از كار و ت�ش است، بسيار در اشتباه هستند و درست موضوع  برخي از انسان

تندرستي جسمي و روحي است  ؛ زيرا كار مايه عزت، احترام وهاست آن برخ�ف مدعاي
و شأن هيچ انساني از آن بالتر نيست، حتي اضافه بر حفظ س�مت جسمي و بهداشت 
رواني، زمينه را براي رشد نيروهاي فكري، ذهني و نشاط و شادابي روحي فراهم 

 سازد. مي

 كارهاي متناسب با توانايي سالمندان -هـ 
را دارند ـ به ويژه ها  آن ه توانايي انجام دادننبايد سالمندان را از اقدام به كارهايي ك

كارهايي كه نيازي به نيروي جسمي ندارند ـ بازداشت؛ زيرا از نظر ديني، دنيوي و عقلي 
شان گرديد؛ زيرا كار و  هاي فردي كودكان و سالمندان در حد توانايي نبايد مانع ت�ش

شادابي و سازندگي را دهد و نشاط،  ت�ش، شخصيت كودكان را به خوبي پرورش مي
 آورد. براي سالمندان به ارمغان مي

نبايد به هيچ يك از كارهاي سالمندان كه مسبب تعادل شخصيت و پر كردن اوقات 
به ديگران باشد، با چشم حقارت ها  آن فراغت و مايه رشد، سازندگي و انتقال تجارب
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وانشان است و از آن لذت را از قيام به كارهايي كه در حد تها  آن نگاه بشود و نبايد
كه از نظر جسمي و روحي تحت فشار قرار گيرند و دچار ضعف و  برند ـ بدون آن مي

نمايد به آنان  را خسته و توان ميها  آن ناتواني شوند ـ منع نمود؛ زيرا نبايد كارهايي كه
سپرده شود. از نظر شرعي و عرفي براساس توانايي جسمي و علمي است كه كاري به 

 د:فرماي شود؛ زيرا خداوند متعال مي سپرده مي كسي

َنُِف  َ� ﴿ ُ يَُ� َّ َُۡسَعَها � ًسا ِِّ�  ۡۡ  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾َّ
 ». نمايد به كسي تكليف نمي تواناييخداوند جز براساس «

 د:ان فرموده صو رسول خدا
209F».هرگاه كسي را به كاري گماشتيد، او را كمك كنيد«

1 
ورتي كه باشد، به نسبت آن به كار، ت�ش و مشقت تكليف و مسئوليت به هر ص

احتياج دارد، اما منظور مشقت و سختي غيرعادي است و سختي و مشقت عادي آن است 
كه دچار ضرر و زياني بشود، بتواند آن را انجام بدهد. شريعت اس�م  كه انسان بدون آن

عادي آن است كه ها برداشته است، اما مشقت غير آور را از دوش انسان مشقت زيان
معمولً انسان طاقت و توانايي انجام آن را ندارد. و اقدام به آن ضرر و زياني را متوجه 
جسم و عقل و روح انسان بگرداند و نظام و روند صحيح زندگي او را بر هم بزند و مانع 

گونه كارها تكاليف شرعي متوجه  از قيام به كارهاي خير و مثبت بشود و در مورد اين
 ها نگرديده است، تا از وقوع سختي، مشك�ت و عواقب ناگوار آن جلوگيري نمايد. سانان

را در كارهاي سازنده ها  آن با اين روح پاك با سالمندان برخورد نماييم و چنانچه
مشاركت دهيم، دستاوردهاي مادي و معنوي بسياري را به دست خواهيم آورد و از 

 ايم و مانع از مبت� شدن جلوگيري نمودهها  آن خاصيتي و افسردگي احساس پوچي، بي
 وجوش سالمندان دچار هايي كه در اثر بيكاري و عدم جنب به امراض و بيماريها  آن
 ايم و در شان را با كار و سازندگي پر كرده ، جلوگيري نموده و اوقاع فراغتشوند ميها  آن

_____________________________ 
 اخرجه احمد و الشيخان -1
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كه  امعه ـ بدون آنشان در زندگي خود و ج احساس به كرامت شخصيت و نقشها  آن
 ايم. اند ـ به وجود آورده احساس كنند سربار ديگران شده

 قوانين و لوايح مربوط به حقوق سالمندان
از خ�ل توجيهات، آداب و اخ�ق فردي و اجتماعي موجود در شريعت اس�مي 

 د:نامه و مقرراتي به شرح زير براي حفظ حقوق سالمندان تهيه كر توان پيمان مي
دار حق حيات همراه با احترام برخوردارند؛  سالمندان از اصل اصيل و ريشه :لماده او

زيرا برخورداري از حق حيات و زندگي و بقاي آن ـ به خاطر حقيقي بودن آن ـ بر 
 حيات و زندگي در حال تكوين و احتمال اولويت دارد.

قدير قرار سالمندان حق دارند كه از طرف خويشاوندان مورد احترام و ت :ماده دوم
 گيرند؛ زيرا چنين اموري لزمه حيات با كرامت انسان است.

محافظت از زندگي و س�مت و آسايش همراه با احترام سالمندان يكي از  :ماده سوم
 ضروريات وجود زندگي انساني است.

بايد با مهرباني و عطوفت انساني قوي و ت�ش براي رفتار با سالمندان  :ماده چهارم
 همراه باشد.ها  آن ن اسباب آسايش و بهروزيفراهم نمود

فراهم نمودن نيازهاي معنوي فردي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و  ماده پنجم:
 .هاست آن تفريحي سالمندان لزمه توجه و مراقبت محترمانه از

ها و مقرراتي كه زمينه برخورداري آنان را از زندگي سالم و  تهيه برنامه: ماده ششم
مندي از حقوق انساني متناسب و مطلوب فراهم نمايد و از سالمندي و  و بهرهمحترمانه 

 هاي اجتماعي محافظت كند. ضعف آنان در مقابل آسيب
اي و تفريحي ويژه سالمندان در  تأسيس مراكز بهداشتي، پزشكي، حرفه :ماده هفتم

 همه شهرها و روستاها.
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تقويت ها  آن د كه اين احساس دراي باش به گونهها  آن احترام و تقدير :ماده هشتم
را باري بر دوش خويش به ها  آن اند و ها و جامعه شود كه مايه خير و بركت براي خانواده

 دانند. شان نمي آورند و اسباب زحمت و مشك�ت شمار نمي
با آنان بايد با آرامش و نرمش در كردار و رفتار برخورد شود و در حضور و  :ماده نهم

دست به دعا برداشته شود. زيرا چنين دعاها ها  آن براي طول عمر و س�متيغيابشان مدام 
 و برخوردهايي از نظر معنوي و اجتماعي تأثير بسيار مطلوبي را برجاي خواهد گذاشت.

هاي تأمين اجتماعي  اضافه نمودن بر ميزان حقوق بازنشستگي و كمك :ماده دهم
تاده و ناتوان وكساني كه مجال زحمت كسب مطلوب براي سالمندان و همه افراد از كار اف

ها  آن هايي از بار مشك�ت ها و مراقبت اند؛ زيرا چنين كمك و درآمد را از دست داده
ضروري خويش ياري خواهد كرد و را براي تأمين نيازهاي ها  آن خواهد كاست و

 نمايد. را برطرف ميها  آن هاي روزافزون مرحله سالمندي خواسته
برآورده نمودن نيازهاي معنوي آنان و فراهم نمودن اسباب ازدواج  :ماده يازدهم

اند، يكي از  را ترك نمودهها  آن شان فوت كرده يا مجدد افراد سالمندي كه همسران
 هاي مهم در شريعت اس�مي است. مسئوليت

 ها و تجارب آنان برداري بهينه از توانايي سازي براي بهره ت�ش و زمينه :ماده دوازدهم
شان در جهت كار، خدمت، سازندگي و شكوفايي روحيه  و تقويت استعدادها و مواهب

 ت�ش در آنان.
نيكوكاري و رفتار صحيح با پدر، مادر و بزرگان به معني الفت و محبت : ماده سيزدهم

 ها و آرزوهاي معقول ها و عملي نمودن خواسته با انان و پذيرفتن اندرزها و توصيه
آميزي است كه  ن پرهيز از همه كردار و گفتارهاي توهين و استهزاءچني و هم هاست آن

را نيز فراهم نمايد و بدين معني به طور جدي از ها  آن موجبات آزردگي و ناراحتي
لطمه وارد ها  آن سرزنش، انتقاد، متهم نمودن و هرگونه رفتاري كه به شخصيت و احترام

 نمايد پرهيز شود.



 فقه خانواده در جهان معاصر    272

 

هاي علمي و عملي و  ماندگاري خاطره خدمات و ت�شت�ش براي  :ماده چهاردهم
هاي اجتماعي،  مشاركت در جهاد، كار و خدمتي كه براي خانواده و جامعه در عرصه

تخصصي كه داراي اند يا ابتكار فن و  اقتصادي، علمي، تربيتي يا شعل و حرفه انجام داده
 نقش و تأثيري در آينده داشته باشد.

فرزندان و خويشاوندان نسبت به وضع سالمندان در زماني  تيمبال بي :ماده پانزدهم
اند، جنايتي زشت بوده و به معني كنار گذاشتن  كه توانايي كار و زندگي را از دست داده

 هاي اخ�ق اس�مي است. ها و فضيلت همه ارزش
بدرفتاري با پدر و مادر و سالمندان جرمي قابل تعقيب و مجازات  :ماده شانزدهم

داند مجرم را مورد مجازات و تعزير  اي كه مناسب مي تواند به شيوه قاضي مي است كه
 قرار بدهد.

روزي پدر و مادر خود  فرزندان لزم است مدام ت�ش و زحمات شبانه :ماده هفدهم
هاي بارداري و  را براي تأمين غذا، لباس، مسكن، بهداشت، معالجه، تحمل سختي

نمايند و خود را مكلف سازند كه همه آن زحمات آ پرورشي و ... پيش روي خود مجسم 
 نها را از طريق محبت، احترام و خدمت به آنان جبران نمايند.

 خالصه موضوع
سخن از حقوق اطفال و سالمندان شامل دو نسل يا دو دنياي متفاوت يا دو مرحله از 

مه كودكاني دنياي كودكان و دنياي سالمندان. مرحله طفوليت شامل ه د:شو عمر بشري مي
كه تحت سرپرستي انسان قرار دارند ـ اعم از فرزند خود يا فرزندان يتيم ديگران ـ 

ها و افراد مسلمان  ها و مادربزرگ شود. مرحله سالمندي هم شامل پدر، مادر، پدربزرگ مي
 گردد. ديگر مي

المللي اطفال از منزلت و جايگاه خاصي برخوردارند. لزم به  از نظر حقوق بين
نوامبر  20اي كه در مورخ  دآوري است كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در جلسهيا
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را به تصويب » حقوق كودكاناتفاقيه «مي�دي منعقد گرديده با اتفاق آراء  1989سال 
ها و  اي كه حاصل ت�ش و مشاوره چندين ساله بسياري از حكومت رسانيد. اتفاقيه

تر نيز گفته شد ـ  چنان كه پيش المندان ـ همها بوده است و در مورد حقوق س جمعيت
المللي  مي�دي را به عنوان سال بزرگداشت بين 1999مجمع عمومي سازمان ملل، سال 

ها در  اي كه در آن همه انسان به سوي جامعه«سالمندان اع�م نموده و زير عنوان و شعار 
 ود.هاي مختلفي را ترتيب داده ب مراسم» رفاه و آسايش زندگي كنند

شريعت اس�م  ه:اما در زمينه هدايت و رهنمودهاي اس�م، لزم به توضيح است ك
ها، همه مردم را به رعايت و توجه به  ها و حكومت ها و جمعيت پيش از همه سازمان

اطفال و سالمندان ترغيب نموده و اين توجيهات را به خوبي از لب�ي آيات قرآن و 
ده نمود. به ويژه در ضمن توجيهات تربيتي لقمان توان مشاه مي صاحاديث رسول خدا

حكيم براي فرزندش و تأكيد مكرر آيات قرآن در مورد احسان و احترام به پدر، مادر و 
 صخورد. براي مثال رسول خدا هاي زيادي به چشم مي افراد مسن و ضعيف نمونه

 د:فرماي مي
نمايد كه او را در  مأمور ميهر جواني كه به سالمندي احترام بگذارد، خداوند كسي را «

نمايم زيرا  شما را به مراقبت از مستمندان سفارش مي«و ». سالمندي مورد احترام قرار دهد
 ».كه خداوند امكانات و روزي زندگي را در اختيارتان نهاده است هاست آن به خاطر

هاي  هاي مختلف فقه عبادات و معام�ت و در كتاب از طرف ديگر فقها در بخش
هاي مستند  بحث» احكام كودكان«زير عنوان » اهليت و عوارض آن«ول فقه در مبحث اص

امام بزرگوار محمد بن  د:تر نيز گفته ش چنان كه پيش اند. هم و مطلوبي را بيان نموده
جامع «محمود بن حسين استروشني حنفي از فقهاي قرن هفتم هجري كتابي را به نام 

 تأليف كرده است.» احكام الصغار
اند اهتمام  چنين فقهاي مسلمان به كودكان از همان زماني كه جنيني بيش نبوده هم

حق نسب و  :اند كه عبارتند از در نظر گرفتهها  آن اي را براي نموده و حقوق چهارگانه
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ارتباط با پدر، مادر و خانواده، حق ارث بردن، حق وصيت و حق وقف شدن براي او. 
را مورد توجه قرار داده و با تشويق ها  آن ادر اس�محتي قبل از آفرينش در درون م

و مناسبي را مسلمانان به انتخاب همسر و شريك زندگي پاك و پرهيزكار بستر مطلوب 
 در نظر گرفته است.ها  آن براي

اند كه ارتكاب  و در جهت محافظت از حقوق ديگران فقها به اين موضوع پرداخته
و جزو حكم  هاست آن جبران خسارت از اموالجرم و خسارت از طرف كودكان موجب 

روند؛ زيرا تنها پس از رسيدن به سن بلوغ است كه  وضعي ـ نه تكليفي ـ به شمار مي
 شود. تكاليف و حدود شرعي شامل كودكان مي

اند كه به خاطر ترغيب و عادت كردن كودكان به  چنين به اين موضوع اشاره كرده هم
در سن تمييز جايز است. و از طرف ديگر به خاطر ها  آن تهاي ديني، عباد اداي مسئوليت

توانند به او اجازه  آموزش كار و تجارت و تدمين زندگي مادي در آينده پدر و مادر مي
برخي از معام�ت را بدهند و او را براي قيام به برخي از كارهاي مربوط به دعوت از 

ادن صدقه، احسان و ... مأمور كنند خويشاوندان، دوستان، بردن و آوردن امانت، تحويل د
هاي عادي و جزيي مواد  اند كه خريد و فروش و فقها به اين موضوع هم اشاره نموده

ـ پس از اجازه والدين و پول در اختيار او نهادن ـ جايز و ها  آن خوراكي مدرسه و ...
 مشروع است.

ردي كودكان و و با توجه به جديتي كه شريعت اس�م براي حفظ حقوق و مصالح ف
نوجوانان اعم از حق غذا، مسكن، لباس، مخارج تعليم و تربيت، معالجه و به كارگيري 

داراي اموالي باشند ـ در جهت تجارت و بيشتر شدن آن دارد. اس�م  چنانچهـ ها  آن اموال
قضيه وليت و سرپرستي شخصي و مالي را مقرر نموده است كه هر يك از آن دو نوع 

قه اس�مي داراي احكام و مقررات خاص خود هستند و هر يك از آن اولياء، وليت، در ف
 هاي مشخصي هستند كه حق ندارند از چهارچوب آن خارج شوند. داراي ص�حيت
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و سرپرستي بر » وصايت«چنين به خاطر تحقق همين هدف، شريعت اس�م احكام  هم
و حاكم : «يرا براساس حديثقرر نموده است؛ زكودكان از طرف پدر، جد و يا قاضي را م

باشند و قيام به  سرپرستان هستند) داراي حق وليت مي (قاضي) ولي و سرپرست بي
دارند، مايه اجر  مسئوليت سرپرستي و نگهداري كودكان را براي كساني كه توانايي آن را

و ثواب گردانيده است؛ زيرا تعاون و همياري در راستاي خيرخواهي و پرهيزكاري است. 
 د:ان داوند متعال در اين مورد فرمودهخ

﴿ �َۡ� � َُو�ََك َعِ�  َٔ ََ ََ�حَ�ح ۡۡ �   �ۡ ََ َ�ح  لُّهۡم  َۡ  ].٢٢٠ة: البقر[ ﴾قُۡل ِِ
به خير و ها  آن كنند. بگو اص�ح (امور) در مورد (كودكان) يتيم از تو سئوال مي«

 ». مصلحت (همه) است
صي در چهارچوب امور مالي و لزم به يادآوري است كه ص�حيت و اختيارات و

مكلف، عادل، عاقل، توانايي اقدام به  ت:اقتصادي كودكان و با رعايت شش شرط اس
 سرپرستي و نگهداري، امانتداري و مسلمان بودن براي سرپرستي كودكان مسلمان.

مراقبت و توجه به كودكان از مرحله خردسالي تا رسيدن به سن بلوغ از طريق 
و سرپرستي كه نوعي وليت و مسئوليت است ادامه خواهد » ضانتح«مقررات و احكام 

داشت و براساس احكام شرعي حضانت و سرپرستي از كودكان ـ به ويژه دختران ـ به 
واجب است. حتي در شرايطي ها  آن خاطر محافظت از جان، مال، حرمت، تربيت و تعليم

چنان پابرجاست،  ئوليت همكه پدر و مادر از يكديگر جدا شده باشند، اين واجب و مس
در اولويت قرار مادران براي سرپرستي و نگهداري كودكان كه به مادر نيازمند هستند، 

ها  آن دارند، اما پس از رسيدن به سن بلوغ ـ به ويژه زماني كه بودن كودكان در نزد مادر،
در را در معرض مشك�ت گوناگون قرار دهد ـ اين اولويت سرپرستي و نگهداري به پ

 محول خواهد شد.
حضانت و سرپرستي به خاطر سفر طولني، نقل مكان، فسق و فجور، ضعف دين و 
غيرت، قلت احساس مسئوليت، اذيت و آزار كودكان تحت سرپرستي يا به خاطر جنون، 
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هاي مربوط به  شود. هزينه سرپرست، قطع و باطل ميدختر تحت  ججذام، پيسي و ازدوا
خود داراي اموالي باشند ـ و يا از اموال  چنانچهموال كودكان ـ سرپرستي و نگهداري از ا

شود، لزم است كه سرپرست  پدر يا كساني كه نفقه كودكان بر آنان واجب است تأمين مي
مسكن، لباس و ديگر مايحتاج او را فراهم نمايد و غذا،  د:امكانات و لوازم زندگي مانن

 شود. ر يا جد پدري او تحويل داده ميپس از پايان حضانت و سرپرستي كودك به پد
و بر پدر و پدربزرگ واجب است مخارج زندگي كودكان خود را در حد توان ـ 

كودكان داراي ثروت و درآمدي نبوده و توانايي كار و كسب درآمد را نداشته  چنانچه
 باشند، به خاطر حفظ حيات و مصلحت آنان ـ تأمين كنند.

اولياء و مربيان واجب است كه براساس باورها، عقايد تر بر والدين،  و از همه مهم
صحيح، اخ�ق پسنديده، عبادت و پرهيزكاري كودكان را تربيت نمايند و از رسيدگي به 

هاي مختلف علوم فني، انساني، آداب ، فرهنگ اجتماعي  امور بهداشتي، پزشكي و آموزش
هاي دشمنان خارجي و  هو اط�عات عمومي او كوتاهي نورزند و آنان را متوجه توطئ

كم فراهم  مزدوران داخلي بنمايند، تا زمينه عزت، سربلندي و حفظ حقوق مسلمانان كم
 شود.

 حقوق سالمندان
هرگاه افراد سالمند داراي اقوام و خويشاونداني نبودند، بر مسئوليت حكومتي واجب 

انات كار، مطالعه، است در اماكني كه با شأن و منزلت بزرگان سازگار باشد و از همه امك
بپردازند؛ ها  آن ، بهداشت و معالجه برخوردار باشد، به خدمت و مراقبت ازتفريح، ورزش

زيرا گاهي ممكن است برخي از سالمندان از بيماري جسمي يا رواني خاصي رنج برده و 
هاي ويژه و اماكن خاصي نياز دارند  براي نزديكان نيز غيرقابل تحمل باشد كه به مراقبت

هاي بسيار اندك به مراقبت  ها بايد به طور رايگان يا با هزينه ه در اين صورت حكومتك
 از آنان سالمندان بيمار اقدام كنند.
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هاي فرزندان و خويشاوندان تأمين مخارج زندگي سالمندان  ترين مسئوليت يكي از مهم
دهند و غالباً از  يتوانايي كار و زندگي و كسب درآمد را از دست مها  آن است؛ زيرا غالباً

باشند. بر همين اساس است كه اس�م از طريق احكام  منبع درآمد معين و كافي محروم مي
را به نزديكان واجب گردانيده است؛ زيرا خداوند متعال ها  آن نفقات تأمين مخارج

 د:ان فرموده

﴿ ََ ْ و َا َُ بُ ُۡ �  َ َّ ْ بِهِ  � َ� �ُۡ�ُِ�وا ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦََ َ ََ حِ�َ ا   َِِذي  يۡ�ِ ٱََۡ� ََ َ�حٗنا  ِۡ َ�ح ِِ َۡ َُۡق ََ�حَ�ح ََ  � ۡۡ � 
َاَِ ََ  �لَۡمَ�حِك�ِ ََ 

ۡۡ َ�ح َِي  � َۡ َُۡق َاَِ ََ  �
ۡۡ �  ِٞ ُن ُ ۡۡ �  ََ ِٞ ِِ ِ  �لّصا ِٞ ب �َ ۡۡ َََكۡت  �لّسبِيلِ  �بۡ�ِ ََ  ٱ َُ َما  ََ

يَۡ�حُن�ُ 
َ
َ ِِّن  ۡمۗ � َّ ا  � ًَ ّٞ َم� َ�َن ُ�َۡتاٗ� فَُخو ِ ُُ  ].36: النساء[ ﴾٣َ� 

تنها خداوند را عبادت كنيد و هيچ (كس و هيچ) چيزي را با او شريك ننماييد و به «
، خويشاوندان، يتيمان، درماندگان، مستمندان، همسايگان خويشاوند، همسايگان مادرپدر، 

بيگانه، دوستان (در سفر و حضر و همراهان و همكاران) و مسافران با نيكي (و مهرباني) 
 ». رفتار كنيد...

لزمه حسن رفتار و نيكوكاري آن است كه مراكز مجهزي براي كار، تفريح، تندرستي 
و معالجه سالمندان فراهم شود، تا س�مت، شادابي، اميدواري، احساس وجود و كرامت 

ها و  ها و تجارب فكري و عملي تخصص شكوفا شود. از طرف ديگر از تواناييها  آن در
 شان حداكثر استفاده به عمل بيايد. ا وضعيتهاي آنان متناسب ب آوري فن

در هيچ شرايطي نبايد مجال و فرصت كار و بروز « د:تر نيز گفته ش چنان كه پيش و هم
و ادامه فعاليت و سازندگي ـ در حد توان ـ از آنان سلب شود؛ زيرا كار و مشغوليت روح 

افسردگي، احساس  دارد و از شادابي، احساس عزت و افتخار را در آن زنده نگاه مي
 نمايد. شان جلوگيري مي مردگي پوچي و دل

هاي عمومي  در خاتمه بحث مربوط به سالمندان يك سري مسائل را به عنوان ضمانت
هاي اجتماعي و اخ�قي اس�م بيان  براساس اصول و ارزشها  آن براي توجه به حقوق

رت مراعات امور مربوط حفظ احترام و ضرو ه:اند كه مفاد و روح آن اين است ك نموده
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به سالمندان حقي استوار و اساسي در زندگي بشري است و بايد براساس مهرباني و 
شان همه امكانات لزم براي رفاه و  عطوفت و آگاه از وضع و شرايط جسمي و روحي

شود و همه دست به المللي فراهم  از طرف مؤسسات رسمي، مردمي و بينها  آن آسايش
شان  قوانين خاص سالمندان كه حافظ حقوق و تأمين كننده مصالح دست هم بدهند تا

 باشد تهيه شود و به صورت جدي به مرحله اجرا دربيايد.

 حقوق خويشاوندان :هفتم
اي يكپارچه، هماهنگ، از درون استوار، از بيرون و در روابط  خانواده مسلمان خانواده

امت و در پيش گرفتن راه پاكي و با ديگران همه هم و غم آن پاسداري از حرمت، كر
پرهيزكاري است. در واقع به هر ميزاني كه خانواده اس�مي هميار و پشتيبان هم باشند و 

مندي از اخ�ق، فضيلت، پاكدامني، عفت، خيرخواهي، بخشندگي و صميميت،  با بهره
 اند. خود را مسلح نمايند، بيشتر مورد احترام همسايگان و مردم جامعه

باشند و اين  دان كساني هستند كه با انسان داراي روابط نسبي و نژادي ميخويشاون
بخش به حلقه ارتباط برادري ديني و مؤيد بر اخوت ايماني است،  حلقه ارتباط استحكام

 اما بدون ارتباط با برادري ديني از ارزش و منزلت خاصي برخوردار نيست.
اس�م حقوق مشتركي را ميان ، در راستاي يكپارچگي و استحكام اركان خانوادگي

 :عبارتند ازها  آن ترين وده كه مهمخويشاوندان مقرر نم

 نيكوكاري -1
اراده خداوند متعال بر اين قرار گرفته كه اساس ارتباط انسان مؤمن با خانواده و 

ها با بهترين و زيباترين صورت ممكن باشد.  اش در همه امور و در همه زمينه جامعه
موظف است كه با خويشاوندان و بستگانش با ك�م و سخن سنجيده و  انسان مسلمان

نيازمند باشند در حد توان  چنانچهمطلوب و رفتار شايسته برخوردار نمايد و 
بيمار بودند  چنانچهشان را برآورده نمايد. به طور مرتب به آنان سركشي كند و  نيازمندي
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گونه همكاري و دلسوزي  ا شود و از هيچجويها  آن شان برود و از حال و احوال به عيادت
مشاركت كند؛ زيرا خداوند متعال ها  آن كوتاهي نورزد و در تشييع جنازهها  آن براي
 د:فرماي مي

َِ َََءاَ� ﴿ بنِهِ  �لَۡما ُِ ح  َ�ح َََِي  ۦَ�َ َۡ َُۡق  ].١٧٧ة: البقر[ ﴾�
 ». دهد ... دارد به نزديكان مي خود، هرچند آن را دوست مي اموالو از «

﴿ ََ ْ و َا َُ بُ ُۡ �  َ َّ َ� �ُۡ�ُِ�واْ بِهِ  � ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦََ َ ََ يۡ�ِ ا   حِ�َ َِِذي  ٱََۡ� ََ َ�حٗنا  ِۡ ِ َ�ح ِ َۡ َُۡق  ].36النساء: [ ﴾�
خداوند را عبادت كنيد (و كسي و) چيزي را با او شريك نگردانيد و نسبت به پدر، «

 ». مادر و نزديكان به نيكي رفتار كنيد

َ�ح �َۡقُ ََا  َََءاتِ ﴿ ّقهُ  َۡ ا  �لّسبِيلِ  �ۡ��َ ََ  �لِۡمۡسِك�َ ََ  ۥَِ ًَ ََۡبِذي  َۡ ِ ََُبذن  �َ  ].26اإلرساء: [ ﴾٢ََ
حق خويشاوندان را (از قبيل صله رحم، محبت و تعاون) و حق مستمندان و وامانده «

 ». وپاش مكن وجه ريخت در راه را (از قبيل زكات، صدقه و احسان) بپرداز و به هيچ
آن مسلمانان را به مراعات حق و عدالت ـ به ويژه در شرايط خاصي مانند چنين قر هم

فراخوانده ها  آن هنگام تقسيم ارث ميان خويشاوندان و نزديكان و سپردن حق هر يك به
 است.

ََا﴿ �  َ�َ َۡقِۡسَمةَ َِ �  ْ لُوا َْ
ُ
َ�ح َ َۡ ََ�حَ�ح ََ  �َُۡق ۡۡ َُقُوُهمفَ  �لَۡمَ�حِك�ُ ََ  � َۡ قُ  ٱ ََ ِۡنُه  ْ لَُهۡم قَۡوٗ� من ولُوا

َٗفا  َُ  ].8النساء: [ ﴾٨ّمۡع
هرگاه خويشاوندان (كسي كه فوت كرده) و يتيمان و مستمندان (غيرخويشاوند) براي «

بدهيد و به روش زيبا و ها  آن تقسيم (ارث) حضور پيدا كردند، بخشي از آن اموال را به
 ». شايسته با ايشان سخن بگوييد

صدقه و انفاق به خويشاوندان به ويژه زماني كه از خرج و  انسان مسلمان نبايد از
چنين لزم است براي اص�ح و  هزينه خود چيزي اضافه داشته باشد، كوتاهي نمايد و هم

بروز كند ـ در اسرع وقت ممكن ها  آن آشتي ميان خويشاوندان ـ زماني كه اخت�في ميان
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دگري را مراعات نمايد به خاطر آن اخ�ق و دا چنانچهاقدام نمايد و مطمئن باشد كه 
 داراي اجر و ثواب خواهد بود.

عمو، عمه و  ها، آن خويشاوندان شامل برادران، خواهران و فرزنداناقارب و
نمايد كه رسول  باشد. ترمذي روايت مي ميها  آن فرزندانشان و دايي، خاله و فرزندان

احسان و به يادآوري است كه و لزم ». خاله به منزله مادر است« ت:فرموده اس صخدا
باشد  صرفتار درست با خويشاوندان بايد در جهت اجراي اوامر خداوند و پيامبر گرامي

و با اهداف و اغراض مادي و دنيوي همراه نگردد؛ زيرا انسان مسلمان مخلص سعي 
 كند همه كردار و گفتارش در راستاي رضايت خداوند انجام پذيرد. مي

 ندانوصيت براي خويشاو -2
وصيت براي خويشاوندان قسمتي از دارايي به خويشاوندان براساس اين ايه قب�ً 

 ت:واجب بوده اس

﴿ َٞ ُ�ُم  ُكتِ ََ َِ ََ َ�َ َِ ََا  ۡ�ًا  �لَۡموُۡت َعََۡيُ�ۡم ِِ ََ َََك  ّيةُ ِِن تَ َِ ََ  �لَۡو يِۡ�  حِ�َ �ََۡ ِ َِ�َ ل ََ ۡق
َ
�ۡ� 

 ِ َِف� ب َُ ّقا َ�َ  ٱلَۡمۡع  ].١٨٠ة: البقر[ ﴾١ �لُۡمّتقِ�َ َِ
هنگامي كه براي يكي از شما (بيماري سخت مشرف به) مرگ فرا رسيد، اگر دارايي «

و ثروت را از خود برجاي (مي) گذاشت. از سوي خداوند) وصيت، بر شما واجب شده 
. اين حقي است كه كنيداست (و بايد) براي پدر، مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت 

 ». ن استبر دوش پرهيزكارا
اما پس از مدتي اين آيه به وسيله آيات ميراث كه در سوره النساء آمده منسوخ گرديده 

وارثين به مستحب و مطلوب مبدل گرديده است و اين كار  و واجب بودن آن براي غير
 .هاست آن ساز دوام الفت، مودت و حسن روابط ميان در واقع زمينه
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 محبت با خويشاندان -3
طبيعتاً ديگر مسلمانان را دوست مي دارد و در مواقع سختي رفع  انسان مسلمان

دهد، به ويژه زماني كه آن مسلمان از  را بر نيازهاي خود ترجيح ميهاي آنان  نيازمندي
اقوام و نزديكان او باشد. در اين صورت محبت، دلسوزي و احساس مسئوليتش در 

ازدواج، تولد فرزند، موفقيت او در  گردد و در شادماني آشكار و نهان براي او بيشتر مي
نمايد و به هنگام غم، ناراحتي و مشك�ت هم، سعي  كار و تحصيل و ... مشاركت مي

گيرد و در موارد خير، مفيد و برپايي عدالت  خود را براي دلجويي و كمك به او به كار مي
اوندي را بسيار نمايد؛ زيرا خداوند متعال منزلت قرابت و خويش و حق از او پشتيباني مي

اي براي ايجاد تفاهم و وحدت ميان اهل ايمان قرار داده و  گرامي نموده و آن را زمينه
 د:ان فرموده صخطاب به پيامبر بزرگوار اس�م

﴿ �ۡ
َ
ا ِِّ�  َٔ قُل ّ�ٓ َ ًَ َۡ

َ
َ�ح ِِ  �لَۡمَوّدَٖ َُُ�ۡم َعََۡيهِ َ َۡ  ].23الشوری: [ ﴾�َُۡق

ن هيچ اجر و پاداشي را به جز محبت و دوستي با نزديكان (اي پيامبر) به آنان بگو م«
 ». خواهم نمياز شما 

اما نبايد فراموش كنيم كه محبت خويشاوندان را نبايد بر محبت خداوند، پيامبر و 
جهاد در راه خدا ترجيح بدهيم. زيرا محبت خداوند، پيامبر و اس�م بر همه مسائل بزرگ 

 د:فرماي را خداوند ميو كوچك زندگي اولويت دارند؛ زي

ِي�َ ََ ﴿ َّ �  ِ ّ ِ َن ا  بنٗ ُِ  َّ َش
َ
 ].١٦5ة: البقر[ ﴾َءاَمُنٓواْ َ

 ». اند بيشترين محبت را براي خداوند دارند كه ايمان آورده هايي آن«
 د:ان فرموده صرسول گرامي اس�م

كه خداوند و  اين ت:هركس داراي سه خصلت باشد، شيريني ايمان را چشيده اس«
ش را بيش از هر چيز ديگري دوست بدارد و ديگران را هم تنها به خاطر خداوند پيامبر
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ترسد كه او را زنده زنده در آتش بيندازند، از بازكشت به  چنان كه مي دوست بدارد و هم
210F».كفر هراسي در دل داشته باشد

1 
چنين لزمه محبت خداوند، پيامبر و دين آن است كه حق و عدالت را از  هم

دانش بيشتر دوست بدارد؛ زيرا پايبندي به حق و انصاف حتي بر مصالح و منافع خويشاون
 د:ان خويشتن و پس از آن دوستان و نزديكان برتري دارد؛ زيرا خداوند متعال فرموده

َها ﴿ ُّ
َ
َ � َٓ ِي�َ و َّ �  ِ حمَِ� ب َۡقِۡسِط َءاَمُنواْ ُكو�ُواْ قَّ� ُۡ  ٱ �

َ
َ � لَۡو َ�َ ََ  ِ ّ َِ آَء  ََ َِ ُشَه

َ
يۡ�ِ ِسُ�ۡم َ حِ�َ �ََۡ � 

 ََ َ�َِ ََ ۡق
َ
 ].135النساء: [ ﴾�ۡ�
ايد دادگري را پيش خود سازيد و در اقامه عدالت و  اي كساني كه ايمان آورده«

كنيد و تنها به خاطر خداوند شهادت بدهيد (و از اين و آن به ناحق  ت�شدادگستري 
ن خود، پدر، مادر، و طرفداري نكنيد) هرچند كه شهادت و گواهي شما به زيا

 ». تان تمام شود خويشاوندان
در واقع هركس در حكم و قضاوت راه ستم و جور را در پيش گيرد در دنيا و آخرت 

شود كه هركس محبت  گونه فهميده مي بار و بدبخت خواهد شد. از اين آيه اين ان زي
اد در راه آن ترجيح خانواده و خويشاوندان را بر محبت خداوند، پيامبر، احكام دين و جه

 بدهد، از صراط مستقيم اس�م خارج شده است.

 صله رحم -4
دستور فرموده ها  آن ها را به ارتباط با خويشاوندان و محبت با خداوند متعال انسان

زمينه نگراني و دشمني را ميان افراد ها  آن است؛ زيرا قطع ارتباط و عدم رفت و آمد با
نمايد  شود و شرايطي را فراهم مي بب تفرقه و پراكندگي مينمايد و س خانواده فراهم مي

وجه با تفاهم و تعاوني كه اس�م خواهان تحقق آن ميان همه افراد جامعه  كه به هيچ
 د:فرماي مسلمان است، سازگار نيست. خداوند متعال مي

_____________________________ 
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ِ  ِِنّ ﴿ َُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�حِذه ََ �َا  
َ
� ََ  ٖٗ ََ ِِ ح ََ ّمٗة 

ُ
ّمتُُ�ۡم َ

ُ
ََ َُ ُب ُۡ  ].92األنبياء: [ ﴾٩ نِ ٱ

به راستي اين (امت) امت واحد و (يكپارچه) است و من پروردگار همه شما هستم و «
 ». كنيد پرستشپس تنها مرا 

 د:فرماي و در مورد پرهيز از قطع صله رحم و عدم ارتباط با خويشاوندان مي

ِِ  َ�َهۡل ﴿ َاْ  َُ ِس ۡۡ َُ ن 
َ
ُۡتۡم َ ّۡ َُۡتۡم ِِن تََو �َعَس

َ
اَمُ�ۡم  ِض �ۡ� َِ َۡ

َ
ُعٓواْ َ ِ ََُقطن  ].22حممد: [ ﴾٢ََ

آيا اگر (از قرآن و هدايت اس�م) روي گردان شويد، جز اين انتظار داريد كه در زمين «
 » به فساد بپردازيد و پيوند خويشاوندي ميان خود را قطع كنيد؟

چنين در مورد ضرورت رفت و آمد، الفت و محبت با خويشاوندان قرآن به  هم
 د:فرماي راحت ميص

﴿ ْ لُوا َْ
ُ
َ امِ ََ َِ َۡ

َ
�ۡ�  ِٞ ِِ كَِ�ح َ�ح بَِبۡعض   َۡ

َ
ُهۡم َ ُِ ِ َ�ۡع َّ َِ��َ ََ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ ِمَ�  � ِۡ ح ََ  ﴾�لُۡم

 ].6األحزاب: [
 ». و خويشاوندان نسبت به همديگر در كتاب خداوند، از مؤمنان و مهاجران برترند«

ديگران پايان داد و موضوع ارث بردن را اين آيه به موضوع ارث بردن مهاجرين از 
 تنها براساس پيوند خويشاوندي قرار داد.

روايت شده است  صدر مورد ترغيب به صله رحم احاديث بسياري از رسول خدا
 د:ان فرموده صرسول خدا د:توان به موارد زير اشاره كر كه مي

يشاوندان خواهد روزيش بيشتر شود و عمرش طولني شود، با خو هركس كه مي«
211F».خويش رفت و آمد داشته باشد

1 
 د:ان و فرموده

صدقه و صله رحم عمر انسان را بيشتر نموده و از مرگ نامطلوب، سختي و «
212F».نمايد مشك�ت جلوگيري مي

2 
_____________________________ 
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نمايند، مورد م�مت قرار  خداوند كساني را كه با خويشاوندان خويش قطع ارتباط مي
بت با اقوام را به محبت و دوستي خود مژده داده كنندگان به صله رحم و مح داده و قيام

 ت:فرموده اس صاست. رسول خدا
هركس مرا پيوند  د:گوي مهرباني و صله رحم با عرش خداوند در ارتباط است و مي«

دهد و هركس مرا قطع كند، خداوند ارتباطش را با او  دهد، خداوند او را به خود پيوند مي
213F».قطع خواهد نمود

1 
من خداوند رحمانم و  د:ان خداوند عزوجل فرموده« ت:قدسي آمده اسو در حديثي 

ام، هركس با ديگران  ام و آن را از اسم خود برگرفته خود مهرباني و رحمت را آفريده
مهرباني ورزد و با خويشاوندان در ارتباط باشد من هم با او مهربان خواهم بود و هركس 

214F».اندازم نمايم و بنيانش را برمي بطه ميقطع رابطه نمايد، با او قطع راها  آن با

2 
اسماء دختر صله رحم با خويشاوندان هرچند مشرك باشند كاري مطلوب است؛ زيرا 

اي در زمان قريش كه مشرك  روزي خانم برده« ت:فرموده اس حضرت ابوبكر صديق
پرسيدم، اجازه دارم با او  صبود، براي درخواست كمكي نزد من آمد و از رسول خدا

اجر  صچنين رسول خدا هم». آري د:فرمو صفت و آمد و محبت بنمايم؟ رسول خدار
صدقه به « ت:و پاداش صدقه و احسان به خويشاوندان را چندين برابر بيان فرموده اس

215F».مستمندان يك چيز است. اما صدقه به خويشاوندان هم صدقه است هم صله رحم

3 
اين است كه با آن دسته از اقوامي كه هاي اخ�قي در روابط خانوادگي  يكي از ارزش

كه ايمان و  اند، ارتباط برقرار شده و رفت و آمد نمايد و آن با انسان قطع ارتباط كرده
پرسي برود؛ زيرا قهر با  پرهيزكاريش بيشتر است، زودتر به ديدار و س�م و احوال

_____________________________ 
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خ�ق بسيار ارزشمند روز به طول بيانجامد. اين نوع از ا خويشاوند نبايد بيش از سه شبانه
 ت:فرموده اس صو متمدنانه است. رسول خدا

اند، بلكه صله  برويد كه به ديدارتان آمدههايي  آن صله رحم همين نيست كه به ديدار«
برويد كه با شما قطع ارتباط هايي  آن رحم واقعي اين است كه به ديدار و سركشي

216F».اند كرده

1 
 ت:فرموده اس صرسول خدا ه:نمايد ك و ابوداود از ابو ايوب انصاري نقل مي

روز با برادر مسلمان خود قطع  وجه روا نيست مسلماني بيش از سه شبانه  به هيچ«
كسي ها  آن رسند به همديگر پشت نمايند. بهترين رابطه بنمايد و هنگامي كه به هم مي

217F».پرسي را زودتر آغاز كند است كه س�م و احوال

2 
به دارنده اخ�ق برتر  صكه سبب شده رسول خدا و همين اخ�ق و ويژگي بوده
 ه:توصيف شود و اين آيه نازل شود ك

ذِ ﴿ وَ  َُ ۡۡ ِ  �ََۡع َۡ ب ُُ
ۡ
َ َِۡف ََ َُۡع ۡعَِۡض َعِ�  ٱ

َ
َ حِهَِ�َ ََ ََ َۡ  ].199األعراف: [ ﴾١ �

 ». گذشت و بخشش را برگزين و به نيكي دستور بده و از جاه�ن روي برگردان«
 با« ه:گونه تفسير فرمودند ك اين صرا براي رسول خداو حضرت جبرئيل اين آيه 

كه از دادن چيزي به هايي  آن اند، رابطه برقرار كن! و به كه با تو قطع رابطه كردههايي  آن
اند مورد  اند، عطا و بخشش داشته باش و كساني را كه به تو ستم ورزيده تو دريغ ورزيده

 218F3 »عفو قرار بده!
ارتباط با خويشاوندان عدم پذيرش اعمال انسان است.  يكي از بدترين عواقب قطع

 ت:شنيده اس صاند كه از رسول خدا روايت كرده امام احمد از ابوهريره

_____________________________ 
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اعمال ها  آن گيرد و در ميان مورد بررسي قرار مي ها شب ها پنجشنبه اعمال انسان«
 ».گيرد اند، مورد قبول قرار نمي كساني كه با خويشاوندان خود قطع ارتباط كرده

دهد. امام  اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي صو گ�يه مردي در نزد رسول خدا
يا  ت:آمد و گف صروزي مردي نزد رسول خدا« ه:نمايد ك مسلم از ابوهريره روايت مي

رفت و   نمايم. اما آنان با من هيچ ! من به اقوام و خويشاوندانم سركشي ميصرسول اهللا
كنند و خير و مصلحت  نمايم. اما آنان با من بدرفتاري مي ن خوبي ميآمدي ندارند، و با آنا

اگر اين سخنان « د:فرمو صرسول خدا»! توجهي به من ندارندها  آن خواهم اما آنان را مي
زنده زنده در شن داغ فرو روند (و دچار عذاب و ها  آن تو صحيح باشد، مثل آن است كه

رفتار نمايي خداوند مدام يار و پشتيبان تو خواهد ها  آن چنان با ناراحتي بشوند) و اگر هم
 ».بود

نمايند در دنيا دچار عذاب وجدان  كساني كه با خويشاوندان خود قطع ارتباط مي
شوند؛ زيرا در تنهايي و غربت روزگار به سر خواهند برد و در قيامت مورد خشم  مي

 د:فرماين مي صخداوند قرار خواهند گرفت؛ زيرا رسول خدا
به خداوندي كه براساس حق و راستي مرا مبعوث نموده، او صدقه و احسان سوگند «

دهند،  كساني را كه خويشاوندان مستمند دارند و صدقه و كمك خود را به ديگران مي
219F».نخواهد پذيرفت. سوگند به خداوند او در روز قيامت به آنان نگاه نخواهد فرمود

1 

 حقوق همسايگان :هشتم
ن رهنمودهاي اس�م در جهت ترويج محبت و تفاهم و گسترش تري يكي از مهم

راهكار تعاون و همبستگي براي تحقق بخشيدن به مصالح و منافع و پيشگيري از مفاسد و 
رويي، بخشندگي و خيرخواهي در حق  ها، رفتار خوب، سنجيده، تفاهم، گشاده زيان

 همسايگان است.

_____________________________ 
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در آينده خواهد بود؛ زيرا س�مت اين روش عملي و سازنده داراي بازتابي مهم 
بخش براي  خانواده و محافظت از مصالح آن در حضور و غياب و توسل به عوامل توانايي

 تفاهم و همبستگي موكول به رعايت حقوق همسايگان و پاسداري از كرامت و حرمت
 د:فرماي ؛ زيرا خداوند متعال مي)هرچند مسلمان هم نباشند( هاست آن

﴿ ََ ْ و َا َُ بُ ُۡ �  َ َّ ْ بِهِ  � َ� �ُۡ�ُِ�وا ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦََ َ ََ يۡ�ِ ا   حِ�َ َِِذي  ٱََۡ� ََ َ�حٗنا  ِۡ َ�ح ِِ َۡ َُۡق ََ�حَ�ح ََ  � ۡۡ � 
َاَِ ََ  �لَۡمَ�حِك�ِ ََ 

ۡۡ َ�ح َِي  � َۡ َاَِ ََ  �َُۡق
ۡۡ �  ِٞ ُن ُ ۡۡ �  ََ ِٞ ِِ ِ  �لّصا ِٞ ب �َ ۡۡ  ﴾�لّسبِيلِ  �بۡ�ِ ََ  ٱ

 ].36النساء:[
و هيچ (كس و هيچ چيزي) را با او شريك ننماييد و به  تنها خداوند را عبادت كنيد«

پدر، مادر، خويشاوندان، يتيمان، درماندگان، مستمندان، همسايگان، خويشاوندان و 
حضر) و همراهان و همكاران) و مسافران (به ايگان بيگانه و دوستان (در سفر وهمس

 ». نيكي) رفتار كنيد
اي كه خويشاوند  همسايه د:ان گونه گان سهاين آيه بيانگر اين موضوع است كه همساي

اي كه نسبت قوم و خويش با او وجود  است ـ هرچند كه مسلمان هم نباشد ـ و همسايه
 ندارد و رفيق و همسفري كه در كار و مسافرت همراه يكديگر هستيد.

 د:ان فرموده صرسول خدا
يد و يا سكوت هركس به خداوند و دنياي پس از مرگ باور دارد، يا سخن خير بگو«

كند و هركس كه به خداوند و دنياي پس از مرگ باور دارد، مهمانش را مورد احترام قرار 
220F».دهد

1 
 د:فرماي و در حديث ديگري مي

كردم كه  نمود، تا جايي كه فكر مي جبرئيل هميشه در مورد همسايه به من سفارش مي«
221F».برد اش ارث مي همسايه از همسايه

2 

_____________________________ 
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گردد بلكه براساس  به همسايه ديوار به ديوار محدود نمي رعايت حقوق همسايگان
 ه:نمايد ك شود؛ زيرا طبراني روايت مي شامل چهل همسايه مي صفرموده رسول خدا

! من در محله صيا رسول اهللا ت:رسيد و گف صروزي مردي به حضور رسول خدا«
ديوار به ديوار  ام و بدترين مردم آن محله كسي است كه با هم همسايه ف�ن مسكن گزيده

ابوبكر و عمر و  صدهد. رسول خدا هستيم و مدام ما را مورد اذيت و آزار قرار مي
تا چهل منزل دور و بر  ه:را به مسجد فرستاد تا به مردم مسلمان اب�غ نمايند ك علي

اش از اذيت و آزار او در امان نباشد،  روند و هر كسي كه همسايه همسايه به شمار مي
 ».شود نمي داخل بهشت

 :هاي خود دارند عبارتند از همسايهترين حقوقي كه همسايگان بر  مهم

 مساعدت -1
مستمند باشند، در  چنانچههاي مهم در برابر همسايگان اين است كه  يكي از مسئوليت

حد توان غذا، پوشاك و مسكن براي آنان تهيه شود و اداي چنين مسئوليتي در راستاي 
واجبي شرعي است و بهترين چنين  مشك�ت ضروري و هم ها و حل رفع نيازمندي

 د:ان فرموده صرود. رسول خدا احساس همدردي با آنان به شمار مي
اش گرسنه است، به من ايمان  كسي كه سير سر بر بالين بگذارد و بداند كه همسايه«

222F».كامل نياورده است

1 
 ت:و در روايت ديگري آمده اس

223F».اش گرسنه بماند اهل ايمان نيست ارد و همسايهكسي كه سير سر بر بالين بگذ«

2 
 ه:انس بن مالك روايت نموده است كها  آن و راجع به تهيه لباس و پوشاك براي

مقداري پوشاك به من  صيا رسول اهللا ت:آمد و گف صروزي مردي به نزد رسول خدا«

_____________________________ 
 اخرجه الطبراني و البزار -1

 اخرجه الطبراني و ابويعلي -2
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اس اي نداشتي كه لب همسايه د:فرمو صچيزي نفرمود. رسول خدا صبده! رسول خدا
چرا چندين همسايه دارم كه چندين دست لباس اضافه دارند،  ت:اضافه داشته باشد. گف

224F».را با تو در بهشت با هم جمع نخواهد نمودها  آن خداوند« د:فرمو صرسول خدا

1 

 امانت دادن -2
سطل، تيشه، نردبان، ديگ، ظرف، نمك و  د:معمولً همسايگان گاهي به وسايلي مانن

ها با كمال  گونه موارد لزم است همسايه كنند و در اين يدا ميآب يكديگر نياز پ
ورزي  وجه بخل و طمع ها قرار دهند و به هيچ را در اختيار ديگر همسايهها  آن خوشرويي

 د:فرماي ننمايند؛ زيرا خداوند متعال مي

َنَِ�  فََوۡ�ل  ﴿ َُۡمَص ِ ِي�َ  ٤َن َّ َ�تِِهۡم َساُهوَن  � ََ ِي�َ   ٥ُهۡم َع�  َّ آُءََن  � ََ َ�ۡمَنُعوَن   ٦ُهۡم يُ ََ
 ].7 -4املاعون: [ ﴾٧ �لَۡماُعونَ 

نمايند * و  كه از نمازشان غافلند * آنان كه ريا ميهايي  آن پس واي بر نمازگزاران *«
از دادن زكات (و وسايل و مايحتاج خانه به همسايگان و خويشاوندان) خودداري 

 ». ورزند مي
ناع از عون و همكاري و قرار دادن وسايل مورد نياز در و اين بدان معناست كه امت

ها كاري بسيار ناپسند بوده و انجام دهنده آن مستوجب مجازات اخروي  اختيار همسايه
 است.

 هديه دادن -3
كن كننده حقد، كينه،  يكي از عوامل ايجاد الفت و محبت ميان همسايگان و ريشه

؛ زيرا چنين كاري روحيه تفاهم و هاست آن ينگراني، دشمني و تهيه هديه و سوغاتي برا
 د:ان فرموده صنمايد. رسول خدا تعاون ميان همسايگان را تقويت مي

_____________________________ 
 اخرجه الطبراني في الوسط -1
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225F».به يكديگر هديه بدهيد تا نسبت به هم احساس محبت و دوستي نماييد«

1 
 ت:و در روايتي ديگر آمده اس

و به  دست دوستي به دست هم بدهيد تا كينه و دشمني ميان شما از بين برود«
تان  تر بشود و نفرت و ناراحتي ميان شان با هم مستحكم يكديگر هديه بدهيد تا دوستي

226F».برطرف گردد

2 
 صدر واقع هديه دادن هرچند كم باشد، مفيد و ارزشمند است؛ زيرا رسول خدا

 د:فرماي مي
گاه همسايگان خود را مورد تمسخر قرار ندهيد و حتي به سم  اي زنان مسلمان هيچ«

227F».توهين ننمايدها  آن دگوسفن

3 

 پرهيز از اذيت و آزار -4
دهد كه  گاه به خود اجازه نمي آزاري كاري است حرام و ناروا. انسان مسلمان هيچ مردم

ديگران ـ به ويژه همسايگان ـ را مورد اذيت و آزار قرار دهد؛ زيرا آزار ديگران زمينه كينه 
جويي وادار نموده و گاهي مشك�ت  به انتقام نمايد و غالباً انسان را و دشمني را فراهم مي

آزاري  آورد. و در مورد حرام بودن همسايه زيادي را براي روابط اجتماعي به وجود مي
را به نقص ايمان توصيف نموده است. براي  آزار احاديث زيادي روايت شده و همسايه

 د:نمونه به احاديث زير توجه كني
 صايمان ندارد و ايمان ندارد. گفته شد يا رسول اهللاسوگند به خداوند ايمان ندارد، «

ها از اذيت و آزار و شر او در امان  كسي كه همسايه د:چه كسي ايمان ندارد؟ فرمو

_____________________________ 
 اخرجه البخاري في الدب المفرد -1

 اخرجه الممالك في الموطا -2

 اخرجه البخاري و مسلم -3



 291  بخش سوم: حقوق عمومي و خصوصي اعضاي خانواده

هايت رفتار شايسته داشته باش تا بر  با همسايه« ه:روايت نموده ك و ابوهريره» نباشند!
228F».ايمانت افزوده شود

1 
آورند.  را مايه محروم شدن از بهشت به شمار ميآزاري  برخي از احاديث، همسايه

 د:ان فرموده صبراي مثال رسول خدا
مؤمن كسي است كه مردم در مورد او احساس امنيت بنمايند و مسلمان كسي است «

كه ديگر مسلمانان را با گفتار و كردار خويش آزار ندهد و مهاجر (الي اهللا) كسي است كه 
و سوگند به خداوندي كه جان من در اختيار اوست، كسي ها دور شود  ها و زشتي از بدي

229F».رود كه همسايگان از شرارت و بدرفتاري او در امان نباشند، به بهشت نمي

2 
يا رسول  ت:گف صو در روايت ديگري آمده است كه مردي خطاب به رسول خدا

ان است دهد، اما بدزب گيرد و صدقه و احسان مي خواند و روزه مي ف�ني نماز مي صاهللا
او جهنمي « د:فرمو صنمايد. رسول خدا ها را اذيت و آزار مي و با بدزبانيش همسايه

230F».است

3 
آزار را آزاردهنده خداوند و پيامبر ناميد و فرموده  همسايه صچنين رسول خدا هم

 ت:اس
اش را بيازارد، مرا آزرده است و هركس مرا بيازارد خداوند را آزرده  هركس همسايه«

اش به جنگ و دعوا بپردازد، با من وارد جنگ گرديده و هركس  با همسايهاست. هركس 
231F».با من بجنگد، با خداوند اع�ن جنگ كرده است

4 

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم و احمد -1

 اخرجه احمد و ابويعلي -2

 اخرجه احمد و البزار و ابن حبان و الحاكم -3

 روه ابن حبان -4
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 ها مراعات حقوق همسايه -5
ها او را ياري دهند و در  همسايه بر همسايگان خود اين حق را دارد كه در سختي

ز او رفع ستم بنمايند و هرگاه شادمانيش شريك شوند و هرگاه مورد ستمي قرار گرفت ا
دچار انحراف يا اشتباهي گرديد، او را ارشاد كنند و راه صحيح را به او بنمايانند و زماني 

مصيبتي برايش پيش بيايد به  چنانچهكه موفقيتي را كسب نمايند به او تبريك بگويند و 
ر مشك�تش بكاهند. دلجويي از او بپردازند و به هنگام بيماري به عيادتش بروند و از با

همسايه بر  ص: يا رسول اهللاگفتم ه:طبراني از معاويه بن حيده نقل نموده است ك
 د:فرمو صهمسايگان خود چه حق و حقوقي دارد؟ رسول خدا

اش شركت كني،  اگر بيمار شد به عيادت او بروي، هرگاه فوت كند، در تشييع جنازه«
ش نگذاري، هرگاه نيازمند شد، نيازش را ا اگر قرضي را از تو خواست دست رد بر سينه

برآورده نمايي، هرگاه خير و منفعتي را به دست آورد به او تبريك بگويي، هرگاه دچار 
اي بلند مكن كه جلو هوا و  ات را به گونه مصيبتي گرديد از او دلجويي كني و خانه

اجاق و بخاري او  كه خود اجازه بدهند و به وسيله دود آنرا بگيري (مگر ها  آن روشنايي
اي را  هديه ببري، هرگاه ميوهها  آن تان را براي كه مقداري از غذاي زار ندهي، مگر آنآرا 

خواستي برايشان هديه ببري  بفرست و اگر نميها  آن خريدي مقداري از آن را براي
اي مخفيانه به منزل ببر و كودكان شما چيزي را جلو چشم آنان  چيزي را كه خريده

 ».نشودها  آن ، تا باعث ناراحتي كودكاننخورند
مراعات اين حقوق بيانگر مشاركت و همبستگي دروني و عملي ميان همسايگان 

اي به ارمغان ببرد، نبايد  اي نتواند شادماني را به كانون خانواده همسايهاست. و هرگاه 
وري كند و آزاريشان د اسباب ناراحتي و مشك�ت را برايشان فراهم سازد و بايد از دل

گردد و  شان شادمان نمي شود و از شادماني كسي كه از ناراحتي همسايگانش ناراحت نمي
كند، با اخ�ق ايمان فاصله گرفته است. از طرف  را درك نميها  آن احساس و عواطف
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ساز تعاون، همبستگي و تفاهم ميان مسلمانان  ديگر مشاركت قلبي و احساس همدلي زمينه
 است.

سيرت ما هر يك اسوه و الگوي گرانقدر در زمينه مراعات حقوق  كگذشتگان پا
اند و اين اخ�ق را از  گاهي مسلمان هم نبودهها  آن اند. هرچند همسايه همسايگي بوده

 د:فرماي اند كه مي آداب و هدايت والي قرآن برگرفته

حُ�ُم  ّ� ﴿ ۡنَهُ َُ ُ َّ ِي�َ َعِ�  � َّ �  ِِ َُهۡم  ي�ِ ��نِ لَۡم يَُ�حتَُِوُ�ۡم  ّ�َََ ن 
َ
ُِ�ۡم َ َح ِ� دَِ� وُ�م من َُ َِۡ َُ لَۡم  ََ

ِۡهۡمۚ ِِّن  َۡ ِ َُۡقِسُطٓواْ ِ ََ َ َّ �  ّٞ ِ  ].٨ة: املمتحن[ ﴾٨ �لُۡمۡقِسِط�َ ُُ
كه نيكي و بخشش نماييد با كساني كه به خاطر  دارد از اين خداوند شما را باز نمي«

اند، به راستي خداوندان  ارتان شما را بيرون نراندهاند و از شهر و دي دين با شما نجنگيده
 ». دارد. اهل عدالت (و نيكوكاري) را دوست مي

هاي اس�مي در  اين توصيه قرآني بوده كه مسيحيان و يهوديان در سرزميندر پرتو 
اند؛ زيرا عم�ً  كرده امنيت، آرامش، تفاهم و صلح در كنار مسلمانان زندگي ميكمال 

ها، تسامح، بردباري ، رفتار شايسته  خوبيمسلمانان ملتزم و متعهد سرچشمه ديدند كه  مي
كردند و  و پسنديده هستند و به همين خاطر بود كه از دشمني با مسلمانان دوري مي

 گرويدند. دسته دسته با ميل و رغبت خود به اس�م مي

 حقوق دوستان :نهم
دارند و براي انس، الفت  ست ميها ـ حتي كودكان ـ دوستي و رفاقت را دو هم انسان

ها از يكديگر و همكاري در انجام دادن كارها  و همياري در درس، تحقيق و كسب مهارت
هاي مختلف و كسب و درآمد روا و دوري از كار و تجارت ناروا، يا در  و مسئوليت

حد به يكديگر نياز دارند. ضوابط، ها  هاي اجتماعي مشروع، انسان راستاي اداي مسئوليت
و حدود و حقوق رفاقت و دوستي از نظر معيارهاي اس�مي، ميان بزرگ، كوچك، جوان 

 ت:و نوجوان به صورت زير اس
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 تحريم اختإلط -1
شان از گناه و زشتي، عواقب  ها، مصونيت در جهت حفظ حرمت و كرامت انسان

ز در موارد دنيوي و اخروي آن، اس�م قاطي شدن زنان، دختران و مردان نامحرم را ـ به ج
 ك�س درس، معالجه و معامله ـ حرام گردانيده است. د:ضروري مانن

 زيارت دوستان -2
اس�م مسلمانان را به ضرورت رفت و آمد و سركشي از دوستان خود ترغيب نموده، 

برطرف نمايند ها  آن تا از حال و احوال آنان باخبر شوند و در صورت امكان مشكلي را از
يت خداوند روابط ايماني آنان استوارتر و پابرجاتر بگردد و هدف آنان تا در راستاي رضا

 صاز رفت و آمد با دوستان به خاطر اعراض و اهداف دنيوي نباشد. زيرا رسول خدا
 د:ان فرموده

پاسخ س�م، عيادت بيمار، تشييع  د:مسلمانان بر برادر مسلمان خود پنج حق را دار«
 ».اي عطسه كنندهجنازه، قبول دعوت و دعاي خير بر

باشد. امام مسلم  سركشي صادقانه كه بيانگر محبت و دوستي است شرعاً مستحب مي
روزي مردي به قصد ديدار با « د:ان فرموده صاز ابوهريره نقل نموده است كه رسول خدا

كجا  ت:اي را نزد او فرستاد و گف دوستش راه روستايي را در پيش گرفت. خداوند فرشته
 ت:خواهم به ديدار دوستم در اين روستا بروم. فرشته گف مي ت:ي؟ مرد گفخواهي برو مي

تنها به نه، حقي بر او ندارم و  ت:خواهي او جبرانش كند؟ گف آيا حقي بر او داري كه مي
اي از جانب پروردگارت  من فرستاده ت:دارم، فرشته گف خاطر خداوند او را دوست مي

داري  چنان كه آن دوستت را دوست مي هم :هستم و به من فرموده كه به تو بگويم
 ».دارد خداوند نيز تو را دوست مي

هركسي كه به عيادت بيماري برود، يا تنهايي به « ت:و در روايت ديگري آمده اس
خاطر رضايت خداوند از برادر مسلمانش سركشي نمايد، نداي نداگري برخواهد خواست 
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هايت هر يك براي تو احساني  دادي و گاماي را انجام  كار بسيار خوب و پسنديده ه:ك
 ».اي اند و جايگاهي را در بهشت براي خود فراهم كرده شده

 سركشي و رفت و آمد با دوستان سبب خشنودي خداوند است؛ زيرا معاذ بن جبل
 د:فرمو ام كه مي شنيده صاز رسول خدا ت:گفته اس

خاطر من همديگر را كه به هايي  آن دوست داشتن ت:خداوند متعال فرموده اس«
روند و به يكديگر بذل و بخشش دارند، بر من واجب  دارند و به ديدار هم مي ميدوست 

232F».شده است

1 

و سركشي مطلوب آن است كه مرتب بوده و وقت ديگران را زياد ضايع ننمايد و به 
 د:ان فرموده صساعتي يا كمتر بسنده شود؛ زيرا رسول خدا

233F».تان بيشتر شود ديدار كن تا محبت چند روز يك بار با دوستانت«

2 

 ب دوست خوباانتخ -3
هاي مؤمن و پرهيزكار را  انسان مسلمان موظف است كه براي رفاقت و دوستي، انسان

هاي فاسد و ناپرهيزكار پرهيز نمايد؛ زيرا دوستي با خوبان و نيك  انتخاب كند و از آدم
كنند. اما  به راه راست راهنمايي مي مردان مايه بهره و كسب خير و نيكي است و انسان را

نمايد؛ زيرا  رفيق فاسد و ناپرهيزكار زمينه را براي فاسد و بدكاره شدن انسان فراهم مي
 د:ان فرموده صرسول خدا

تنها با مؤمنان دوست رفيق باشيد و تنها پرهيزكاران را بر سر سفره خود دعوت «
234F».كنيد

3 

_____________________________ 
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وستان از يكديگر بسيار واضح است و گاهي اين به ويژه دها  تأثيرپذيري متقابل انسان
 د:فرماين مي صتأثيرپذيري غيرارادي و ناآگاهانه است. رسول خدا

كند، دقت كنيد و ببينيد چه كسي را  انسان به دين و اخ�ق دوستش گرايش پيدا مي«
235F».كنيد براي دوستي انتخاب مي

1 
 ت:چنين فرموده اس هم

فروشي و يا آهنگري است.  ك تن به دكان مسرف د:دوست و رفيق خوب و بد مانن«
ي را از تو خريداري كدهد يا مس يا چيزي را به تو هديه مي و عطرفروش وشرك فمس
رسد. اما رفتن به آهنگري يا باعث  كم بوي خوشي از او به مشامت مي نمايد يا دست مي

236F».رسد  شود، يا بوي نامطبوعي به مشامت مي سوختن لباست مي

2 
 د:فرماي اين موضوع را مورد تدكيد قرار داده و مي حديث ديگري

در زمان جاهليت ـ اگر آگاه و اهل ها  آن اند. بهترين چون معدن ط� و نقره مردم هم«
ها سربازان به  ايمان باشند ـ در زمان مسلمان بودن هم بهترين خواهند بود. روان انسان

كنند و  شناسند، با هم همراهي مي كه همديگر را ميهايي  آن صف ايستاده خداوند هستند،
237F».شوند روند و دچار اخت�ف مي شناسند، هر يك به راهي مي آناني كه يكديگر را نمي

3 
باشد، سبب سرانجام دوستي و رفاقتي كه براساس پاكي، پرهيزكاري و اخ�ص استوار 

 د:فرماي پيروزي و سربلندي در دنيا و عقبي خواهد شد؛ زيرا خداوند متعال مي

ّ�ٓءُ ﴿ َِ
َ
�ۡ�  �ِِّ  َ َُ ُهۡم ِ�َۡعض  َع ُِ  ].67الزخرف: [ ﴾٦ �لُۡمّتقِ�َ يَۡوَم�ِذِ َ�ۡع

شوند.  اند، با هم دشمن مي (كه در دنيا با هم) دوست بودههايي  آن در روز قيامت همه«
 ». اند به جز دوستاني كه پرهيزكار بوده

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و الترمذي -1

 متفق عليه -2
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238F».دارد د بود كه او را دوست ميانسان با هماني خواه« د:ان فرموده صو رسول خدا

و  1
قيامت  صيا رسول اهللا ت:گف صاز انس بن مالك روايتشده كه مردي به رسول خدا

 ت:اي؟ گف اي را براي آن آماده كرده چه توشه« د:فرمو صرسد؟ رسول خدا كي فرا مي
خواهي هايي  آن تو در كنار« د:فرمو صعشق و محبت به خداوند و پيامبر او. رسول خدا

239F».داري ود كه دوستشان ميب

2 

 مهمانداري -4
ها به ويژه ملت  احترام و پذيرايي از مهمان جزو عادات و فرهنگ بسياري از ملت

عرب است كه اس�م ضمن تأكيد و تأييد، آن را براساس معتدل و معقول سر و سامان 
اط و مهمان راه افربخشيده است؛ زيرا مردم عرب قبل از اس�م گاهي در پذيرايي از 

گاهي گاو يا شتر خود را براي مهمان ذبح ها  آن گرفتند و برخي از تفريط را در پيش مي
 كردند. در اين زمينه حاتم طايي شهرتي فراوان يافته بود. مي

اما اس�م راهي ميانه و معتدل را فرراه مردم قرار داد و اسراف، تبذير و يا بخل و تنگ 
وارد را يكي از شعائر ايماني  نداري و احترام به تازهرا برحذر داشت و مهماها  آن چشمي،

 د:فرمو صو اخ�قي برشمرد و در اين رابطه رسول خدا
 240F3.»هركس به خداوند و دنياي پس از مرگ ايمان دارد، به مهمانش احترام بگذارد«

روايت نموده،  صآن را از رسول خدا و در حديث ديگري كه عبداهللا بن عمر
ام  شنيده د:رسيدم او خطاب به من فرمو صبه حضور رسول خدا روزي« ت:فرموده اس

آري يا رسول  :گفتم» گيري؟ مشغول به نماز و همه روزها را روزه مي ها شب همه
اين كار را مكن! برخي روزها را روزه بگير و روزهاي ديگر را هم از « د:. فرموصاهللا

و بخشي از آن را هم به  گرفتن روزه خودداري كن و پاسي از شب را به نماز بايست

_____________________________ 
 متفق عليه -2و  1
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هايت بر تو داراي حق و  خواب و استراحت بپردازد. زيرا بدن، چشمان، همسر و مهمان
241F».حقوقي هستند

و در واقع پذيرايي و احترام به مهمان جزو مكارم اخ�ق است. و  1
 د:ان فرموده صرسول خدا

242F».شود مكارم اخ�ق راهي است كه به بهشت منتهي مي«

2 
ترام به مهمان مرد يا زن، بزرگ يا كوچك داراي اجر و پاداشي اخروي پذيرايي و اح

است و مانعي ندارد كه زن محجبه و محترم با حفظ حرمت از مهمانان خود پذيرايي 
بپردازد؛ ها  آن هاي پاك و پرهيزكاري باشند، به خدمت  ها انسان مهمان چنانچهنمايد و 

وقتي « ت:نمايد كه گفته اس صاري روايت ميزيرا امام مسلم و بخاري از سهل بن سعد ان
و بسياري از اصحاب دعوت كرد،  صكه ابواسيد ساعدي عروسي كرد، از رسول خدا

و  صخانم او (ام اسيد) مقداري خرما را در ظرفي سنگي خيس نموده و نزد رسول خدا
 ».اصحاب آورد

ي زن محجبه از حافظ ابن حجر با برداشت از اين روايت بر اين باور است كه پذيراي
 هاي مؤمن و پرهيزكار رواست. ن مهما

روز است، زيرا بزار از ابن مسعود روايت  مدت پذيرايي از مهمانان معمولً سه شبانه
 ت:روايت شده اس صنمايد كه از رسول خدا مي

روز است و در صورت بيشتر شدن باز پذيرايي از او  پذيرايي از مهمان سه شبانه«
243F».رود است؛ زيرا هر كار خيري صدقه و احسان به شمار مي داراي اجر و پاداش

3 
  د:فرمو ام كه مي شنيده صاز رسول خدا ت:و از ابوهريره روايت شده كه گفته اس

حق پذيرايي از طرف صاحب خانه دارد، پيش از آن صدقه و روز  مهمان تا سه شبانه«
 مزاحمت از اهل منزل با رود و بهتر است مهمان پس از آن براي رفع احسان به شمار مي

244F».خداحافظي نمايدها  آن

1 
_____________________________ 
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 حقوق جامعه اسالمي :دهم
اند و با همه مظاهر شرارت  طلبي دار خيرخواهي و اص�ح زنان و مردان مسلمان پرچم

نمايند و ناصحاني امانتدار و راهنماياني به سوي سربلندي دنيا و  و مفاسد مقابله مي
گاه با خانواده و مردم خود  مان و خيرخواهان هيچباشند و پيشگا سعادتمندي آخرت مي

شمارند و به مظاهر انحراف و  گويند. ستم و ناروا را بر آنان روا نمي دروغ نمي
را به ها  آن دهند. و هاي گوناگون در ميان مردم روي خوش نشان نمي ناهنجاري

نان را به عمل به خوانند و آ يكتاپرستي و پرهيز از عبوديت و استعانت غيرخداوند فرا مي
و دنياي پس از مرگ به ويژه به ايمان به هاي آسماني  قرآن و ايمان به پيامبران كتاب

 كنند. ترغيب مي صحضرت محمد
را به عبادت و ها  آن د:شان آگاهي يافتن كه به درستي و آگاهانه بودن ايمان پس از آن

كنند و  اخ�قي دعوت مي همتا و اعتدال در دينداري و فضايل اطاعت خداوند تنهاي بي
 دارند. چنين آنان را از اخ�ق و رذايل برحذر مي هم

چنين انسان مسلمان مسئول است همه ت�ش خود را براي ايجاد وحدت و  هم
آوري و رقابت با  برخورداري از قوت ايماني، عملي، علمي، دانش، تمدن، صنعت، فن

به كار گيرد؛ زيرا  ها، آن فتن ازها و حتي پيشي گر هاي پيشرفته در همه عرصه تمدن
 د:ان خداوند متعال فرموده

ِ  ِِنّ ﴿ َُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�حِذه ََ �َا  
َ
� ََ  ٖٗ ََ ِِ ح ََ ّمٗة 

ُ
ّمتُُ�ۡم َ

ُ
َنِ َ َُ ُب ُۡ  ].92األنبياء: [ ﴾٩ ٱ

امت يكپارچه شما اين است (و وحدت و يكپارچگي اساس عزت شماست) و من «
 ». ت كنيدپروردگار شما هستم و تنها از من اطاع

 د:فرماي چنين مي هم

﴿ ِ ّ َِ ََ ُٖ ِّ َۡعِ ََُسوِ�ِ  � ِ ل حِ�ّ�  ۦََ ََ ََ َُۡمۡؤمِنَِ�  ِ ل ِقِ�َ ََ ۡعََُموَن  �لُۡمَ�ۡح َُ  ].8املنافقون: [ ﴾٨َ� 
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ها و  عزت و سربلندي از آن خداوند، پيامبر او و مؤمنين است، اما اين چند چهره«
 ». دانند منافقين هستند كه نمي

 ت:وده اسو فرم

﴿ ْ َتِصُموا ُۡ ِ ِ�َۡبِل  ََ� َّ �  ْۚ قُوا َّ َۡ ََ  �َ ََ ِيٗعا   ].103آل عمران: [ ﴾ََ
 ». دسته نگرديد همگي به ريسمان (ناگسستني دين) خداوند متوسل شويد و دسته«

 ت:و فرموده اس

�ُواْ َ�َ ﴿ ََ َََعا ََ ِ ِ�ن
�ُواْ َ�َ  ��ّۡقَوىح  ََ  �َۡ ََ َََعا  �َ ثۡمِ ََ حنِ ََ  �ۡ�ِ ََ َۡ  ].٢ة: املائد[ ﴾�َُۡع

براساس نيكي و پرهيزكاري با يكديگر همكاري كنيد و از همكاري در جهت گناه و «
 ». دشمني با يكديگر پرهيز نماييد

بينيم كه از نظر اس�م تعاون و همكاري ميان افراد و خانواده و ميان خانواده و  مي
 ت.همسايگان و تمامي افراد جامعه لزم و ضروري اس

بر روي اصل تعاون و همكاري در چهارچوب مصالح  صچنين رسول خدا هم
 د:فرماي عمومي امت اس�مي تأكيد نموده و مي

مؤمنين در ارتباط با محبت، دوستي و احساس مسئوليت متقابل همانند جسم واحدي «
هستند كه هرگاه عضوي از اعضاي آن دچار دردي بشود، ساير اعضا به خاطر آن دچار 

 ».شوند خوابي مي و بيتب 
 د:ان چنين فرموده هم

اختماني است كه هر قسمتي از آن قسمت ديگر را چون س مؤمن براي مؤمن ديگر هم«
 ».دارد محكم نگاه مي

است كه برخي  هاي فراواني مسئوليت انسان مسلمان در مقابل جامعه اس�مي مسئوليت
 :عبارتند ازها  آن از
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 درجه اولاهتمام به مصالح و مسائل  -1
ناپذير از ساختار امت و جامعه اس�مي است، از  جا كه فرد مسلمان جزئي جدائي از آن

هايش خود را   شود، و در اميدها و اهداف و ت�ش شادي و غم آن شادمان و اندوهگين مي
نمايد و همه ت�ش خود را براي پاسداري جامعه و امت اس�مي از  با آنان هماهنگ مي

گيرد و  به كار ميها  ها و نابساماني ت و فرو افتادن در باط�ق ناهنجاريمخاطر و مشك�
از طرف ديگر همه توان و استعداد ذهني و عملي خود را در راستاي پيشرفت صنعتي، 
تجاري، كشاورزي، فني، علمي، ايماني، اخ�قي، پرورشي و برخورداري از وسايل 

 دهد. استفاده قرار مي پيشرفته تبليغي و دستيابي به تمدن برتر مورد
با تعبير  از اين احساس مسئوليت مشترك در مقابل جامعه و سرنوشت آن، قرآن

 د:فرماي ياد نموده و مي» مناصره«و » وليت«

ِ  �لُۡمۡؤِمَ�حُت ََ  ََ�لُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ ََن ب َُ ُُ
ۡ
� يَُ َآُء َ�ۡعض  ِۡ َۡ

َ
ُهۡم َ ُِ َِف َ�ۡع َُ َ�ۡنَهۡوَن َعِ�  ٱلَۡمۡع ََ َِ  �لُۡمنَك

ُ�قِيُموَن  ََ َٖ ُ�ۡؤتُوَن  �لّصََوح ََ َٖ َكوح ِّ �ُِطيُعوَن  �ل ََ َ َّ ََُسوَ�ُ  � ُُهُم  ۥٓۚ ََ ََ ��َِك َسَ�ۡ ََ َْ
ُ
َ ۗ ُ َّ َ ِِّن  � َّ � ٌِ  َعِِ�

ِكيم    ].٧١ة: التوب[ ﴾٧َِ
خوانند و  مردان و زنان مؤمن دوست و ياور يكديگرند. همديگر را به كار نيك فرا مي«
كنند و زكات اموال خود را  گونه بايد برگزار مي دارند و نماز را آن د باز ميكار باز 
 اند كه خداوند نمايند. اينان كساني پردازند و از خداوند و پيامبرش فرمانبرداري مي مي
دهد (زيرا كه) خداوند به راستي تواناست و  را مشمول رحمت خود قرار ميها  آن

  ».كارهايش به جا و به موقع است
پاسداري از مصالح و منافع امت اس�مي و پيشگيري از اخطار و هوشياري در مقابل 

هاي دشمنان خارجي و جاسوسان داخلي آنان فريضه و واجبي ديني است كه  توطئه
آن نصيب فرد و جامعه خواهد گرديد. كسي كه ارتباطش را با امت و ملت ثمرات 

نمايد يا مسائلي كه موجب  را تأمين ميا ه آن كند و به اموري كه منافع خويش قطع مي
احساس و غيرمسئول است و  ضرر و زيان خواهد گرديد توجهي نشان دهد انساني بي
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در مورد مسئوليت  صتوان او را بخشي از امت خويش به حساب آورد. رسول خدا نمي
داشته هركس كه به امور مسلمانان توجه و اهتمامي ن« د:فرماي انسان در مقابل ديگران مي
آيد و هركس كه در راستاي رضايت خداوند و براساس سنت  باشد از آنان به شمار نمي

و به وسيله كتاب خداوند به اندرز و نصيحت حكام و مردم مسلمان قيام  صرسول خدا
آيد يعني اگر انساني با چشم دلسوزي و احساس  به حساب نميها  آن ننمايد، جزو

نكند و در جهت رفع نيازها و حل مشك�ت مردم و  مسئوليت به امور مسلمانان نگاه
هايشان ت�شي ننمايد انساني است كه ايمان و اس�م او داراي ضعف و  كاستن از بار رنج

توان او را وابسته و دلبسته مسلمانان به شمار آورد. و در نتيجه به  كمبود است و نمي
ت و نعمت خداوند خود را بهره بودن از شفقت و مهرباني از رحم خاطر سنگدلي و بي

گرداند. براي انسان مسلمان همين كافي نيست كه نسبت به مصالح و منافع  محروم مي
تفاوت باشد و ضرر و زياني را به ديگران وارد ننمايد، و عليه منافع و  بيامت اس�مي 

وان چيني نكند، بلكه بايد داراي نقشي مثبت و سازنده بوده و در حد ت توطئهها  آن وسايل
 ت:فرموده اس صدر جهت اص�ح امور ديگران ت�ش و جديت بنمايد؛ زيرا رسول خدا

نصيحت به خاطر  د:چگونه؟ فرمو د:اش) نصيحت و خيرخواهي است. گفته ش دين (همه«
 245F1.»خداوند و براساس سنت رسول او و نصيحت پيشوايان مسلمان و عامه مردم

است. و نصيحت براي خدا به معني يعني ستون و ساختار دين نصيحت و خيرخواهي 
دارا بودن ايمان و دوري از شرك، ترك كفر، الحاد و توصيف خداوند براساس صفات 

ها از او و عبادت صادقانه و مخلصانه و  كمال، عظمت و نفي همه كمبودها و نقصاني
 پرهيز از گناه و نافرماني اوست.

هاي آسماني نازل  ه كتابنصيحت به وسيله كتاب خداوند بدين معناست كه به هم
قرآن است ايمان داشته باشيم. قرآني كه بري از شك ها  آن شده بر همه پيامبران كه آخرين

_____________________________ 
 اخرجه مسلم -1
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ها  آن و ترديد و تحريف است و به رهنمودها و احكام و ت�وت و تدبر در آيات و معاني
 عمل بشود.

نماييم رسالت او را تصديق  ه:بدين معناست ك صنصيحت براساس سنت رسول خدا
را در زندگي خويش به كار ها  آن و به همه آياتي كه بر او نازل شد ايمان بياوريم و

اي براي  را از اعماق قلب دوست بداريم و محبتش را وسيله صبگيريم و رسول خدا
 د:فرماين پيروي و اطاعت قرار بدهيم؛ زيرا خداوند متعال مي

َ ِِن ُكنُتۡم ُ�ِّبوَن  قُۡل ﴿ َّ ۡبِۡبُ�ُم  بُِعوِ� ٱتّ فَ  � ُُ ُ َّ  ].31آل عمران: [ ﴾�
گوييد) خداوند را دوست داريد، بياييد از  اگر (درست مي :بگو ها) آن (اي پيامبر به«

 ». من پيروي كنيد تا خداوند نيز شما را دوست بدارد
را در جهت پيروي از حقيقت، ها  آن ه:و نصيحت پيشوايان مسلمان بدين معناست ك

در امور مشروع و نصيحت آرام و حكيمانه براي به واقعيت ها  آن لت و پيروي ازاقامه عدا
 درآوردن احكام دين خداوند و احياي روح تعاليم و رهنمودهاي قرآن و سنت در جامعه،

 را ياري نمائيم.ها  آن
 را براي آگاهي و عملها  آن ه:نصيحت عامه مسلمانان هم بدين معناست ك

تماعي و ت�ش براي تحقق مصالح و منافع دنيوي و اخروي اندرز هاي ديني، اج مسئوليت
 و نصيحت بنماييم.

 دعوت به توحيد و تطبيق شريعت -2
اي به نام روحانيون كه آنان تنها كار تبليغ دين را برعهده داشته باشند،  در اس�م پديده

در همه يك مسلمانان اعم از مرد و زن در خانواده، مدرسه و  وجود ندارد بلكه يك
هاي جامعه موظف هستند كه با كردار و گفتار خويش ديگران را به توحيد،  عرصه

هاي خداوند و دوري از شرك، كفر و عمل به دين و شريعت   يكتاپرستي و معرفت نام
 د:فرماين خداوند دعوت بنمايند؛ زيرا خداوند متعال مي
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ِ  �ۡدعُ ﴿ َنَِك ب ََ ِ  �ۡ�ََسَنةِ�  ِعَظةِ �لَۡموۡ ََ  ٱۡ�ِۡكَمةِ َِِ�ح َسبِيِل  لُۡهم ب َِ ح ََ َس�ُ  ٱَِّ� ََ ِۡ
َ
النحل: [ ﴾ِ�َ َ

125.[ 
جا و به موقع) و سخنان خوب  گيري از حكمت (و كردار و گفتار سنجيده و به با بهره«

و پسنديده ديگران را به (رهروي در) راه پروردگارت فرا بخوان و با روشي هرچه بهتر با 
 ». آنان گفتگو كن

همه اهل ايمان را به ضرورت التزام و پيروي مداوم از كتاب  صسول خداچنين ر هم
 د:ان و سنت يادآوري نموده و فرموده

كنم كه اگر به آنان متوسل  مي  من پس از خود دو چيز گرانقدر را در ميان شما ترك«
شويد گمراه نخواهيد شد، كتاب خداوند و سنت پيامبر او، اين دو تا رسيدن به سر 

246F».بهشت از هم جدا نخواهند شدحوض در 

1 

 دعوت به دادگري و آزادي و شوري -3
ها را به اقامه حق و  دار است كه انسان رسالت و دعوت اس�م رسالتي استوار و ريشه

ها به ويژه عرصه اعمال، عقايد و  حقيقت و مقاومت در مقابل باطل در همه عرصه
عدالت و رويارويي با همه مظاهر ستم،  خواند و آنان را به برافراشتن كاخ قضاوت فرا مي

هاي انديشه،  نابرابري و ت�ش براي گسترش آزادي مشروع، معقول و سازنده در عرصه
را از اسارت و بردگي اشخاص و اشياء نجات ها  آن خواند. و اظهارنظر و انتقاد فرا مي

براي گسترش  آورد و همه ت�ش خود را داده و زير چتر فرمانبرداري از خداوند گرد مي
اي را  گيرد و هيچ نژاد و ملت و قبيله ها به كار مي مساوات در مورد حقوق و مسئوليت

اعم از عرب، عجم، كُرد، ترك، فارس و ... بر گروهي ديگر ـ جز براساس پرهيزكاري و 
 بخشد. نيكوكاري ـ برتري نمي

_____________________________ 
 اخرجه الحاكم -1
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ر همه امور فردي و مشورت د» شورا«ها را به امر مهم و حياتي  چنين اس�م انسان هم
را به رويارويي با مظاهر استبداد و خودكامگي و ها  آن نمايد و واجتماعي دعوت مي
خواند؛ زيرا خداوند متعال پيامبرش را به شور و مشورت دستور  حكومت فردي فرا مي

 ه:فرموده و به امت او آموزش داده است ك

﴿ ِِ َُۡهۡم  َِ َََشاَِ ُۡ
َ
 ].159آل عمران: [ ﴾�ۡ�

 ». (در مورد همه امور) مشورت كنها  آن با«
و خداوند متعال يكي از اوصاف اهل ايمان را مشاورت در همه امور بيان فرموده 

 ت:اس

﴿ ِِ َُۡهۡم  َِ َََشاَِ ُۡ
َ
 ].38الشوری: [ ﴾�ۡ�

 ». گيرد از طريق مشورت صورت ميها  آن امور«

 دعوت به خير و فضيلت -4
لت است و امر به معروف و نهي از منكر انسان مسلمان فراخوان به خير و فضي

هاي  نمايد و از شر و فساد و ناهنجاري روي گردان است و براي گسترش ارزش مي
سازي فضاي زندگي مادي و اجتماعي از هيچ ت�شي  اخ�قي، پرهيزكاري، زيبا و سالم

م نمايد و در اين مورد ترديدي وجود ندارد كه هم فرد، هم خانواده و ه كوتاهي نمي
گيرند. خداوند  جامعه هر كدام در محدوده توانايي خود بار اين مسئوليت را بر دوش مي

 د:فرماي متعال مي

﴿��َُ�ۡ ُعوَن َِِ�  ََ َۡ ّمة  يَ
ُ
ِنُ�ۡم َ ِ  �ۡ�َۡ�ِ من ََن ب َُ ُُ

ۡ
ُ�َ َِف ََ َُ َ�ۡنَهۡوَن َعِ�  ٱلَۡمۡع ََ �  �لُۡمنَكَِ

��َِك ُهُم  ََ َْ
ُ
َ ونَ ََ ُۡ َِ ۡۡ  ].104مران: آل ع[ ﴾١ �لُۡم

بايد از ميان شما گروهي باشند كه (تربيت و آموزش لزم را ببينيد و مردم را) به «
باشند كه خود  نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان مي

 ». رستگارند
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كه ديگران را به خير و نيكي در راستاي رضايت خداوند دعوت  آنان به خاطر اين
در زندگي دنيا و در حيات آخرت رستگارند؛ زيرا اجر و ثواب زيادي را فراهم  نمايند مي

 د:فرماي اند. خداوند متعال مي نموده و از بدي و ناروايي پرهيز كرده

ٓ َِِ�  َََم�ۡ ﴿ ََ ِّم� َد ُن َسُ� قَۡوٗ�  ِۡ
َ
َ ِ َّ َِ ِِ�ِّ� ِمَ�  � ََقَا ا  ٗۡ ِ َح ََ  ﴾٣ �لُۡمۡسَِِم�َ َََعِمَل 

 ].33فصلت: [
خواند و  گفتار چه كسي بهتر از گفتار آني است (كه مردم را به سوي خدا) فرا مي«

 ». دارد كه از زمره مسلمانان هستم كاري شايسته انجام مي دهد و اع�م مي
خداوند متعال به خاطر اين ويژگي امر به نيكي و خيرخواهي، نهي از بدي و نارواست 

ناميده است؛ زيرا براي اص�ح و پيشرفت امور زندگي ها  كه امت اس�مي را بهترين امت
اند. در واقع انسان  نمايند و شايستگي برخورداري از آن ويژگي را پيدا كرده ت�ش مي

مسلمان مدام در انديشه عمل به معروف و تشويق ديگران براي عمل به خير و معروف 
م و عقل سالم و علوم است و معروف، كردار و گفتاري است كه مورد پسند شريعت اس�

خواند و  نمايد و ديگران را به پرهيز از آن فرا مي قطعي و مفيد باشد و از منكر پرهيز مي
منكر آن است كه شريعت اس�م، عقل سالم و دانش يقيني، آن را بد و ناروا بشمارند. 

 د:ان خداوند متعال فرموده

ُُ  ُكنُتمۡ ﴿
ۡ
ۡت لَِّناِس تَُ ََ َِ َۡ

ُ
ّمة  َ
ُ
َ َ�ۡ ََ ِ ََن ب َِف َُ َُ ََۡنَهۡوَن َعِ�  ٱلَۡمۡع تُۡؤِمُنوَن  �لُۡمنَكَِ ََ ََ

 ِ ِ ب َّ  ].110آل عمران: [ ﴾ٱ
ايد.  ها ظهور كرده شما (اي پيروان اس�م) بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«

 ». نماييد و به خداوند ايمان داريد (مادامي كه) امر به معروف و نهي از منكر مي
بخش و دعوت به خير و نيكي و  ن در جهت گسترش رسالت سعادتهمه اهل ايما

دانند و در حد  دوري از شقاوت، بدي و منكر در هر زمان و مكاني خود را مسئول مي
ورزند؛ زيرا همه مسلمانان در هر كجاي كره زمين  توان از قيام به اين مسئوليت دريغ نمي

دانند كه اگر  د و هر يك به خوبي ميآورن كه هستند خود را خانواده واحدي به شمار مي
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شود و اگر راه فساد و تباهي را در پيش  اص�ح مي  امعهجها و  آنان اص�ح شوند، خانواده
ها نيز تمام خواهد شد و در نتيجه بايد با همه مظاهر  ها و جامعه گيرند به زيان خانواده

قابله بشود؛ تا ضرر و تباهي و منكر فردي، خانوادگي و اجتماعي در اسرع وقت ممكن م
خداوند در مورد ضرورت مصونيت زيان و ناهنجاري دامنگير هم نشود و به اين رهنمود 

 ه:جامعه عمل شده باشد ك

﴿ ْ ُقوا َّ �ََ  ّ ََ ِي�َ فِۡتَنٗة ّ� تُِصي َّ �  ََ ٗة   َّ ٓ ا ََ ََُمواْ ِمنُ�ۡم  ََ ْ ّن  �ۡعََُمٓوا
َ
َ َ َّ �  َُ ي َِ  ﴾٢ �َۡعَِقاِب َش

 ].25: األنفال[
كنندگان  و سكوتها  آن شود، (بلكه از فتنه و (فسادي) كه تنها دامنگير ستمكاران نمي«

 ». گيرد) پرهيز كنيد، به راستي خداوند سخت مجازات مي نمايد را هم فرا مي
باشند، در  تفاوت و يا به آن راضي مي آنهايي كه در مقابل گسترش فساد و تباهي بي

تفاوتي يا  نيوي ناشي از فساد و عذاب اخروي ناشي از بيمعرض مشك�ت و گرفتاري د
اسرائيل را به خاطر عصيان و نافرماني  گيرند؛ زيرا خداوند مردم بني رضايت خود قرار مي

كاري و منكرات مورد لعن  تفاوتي براي تغيير خ�ف و راضي بودن به فساد و تباهي و بي
 د:فرماي ميها  آن لوكو نفرين قرار داده و در مورد عواقب رفتار و س

ِي�َ  َُعِ�َ ﴿ َّ �  َُ ح لَِساِن َدا �ءِيَل َ�َ ََ ْ ِمۢ� بَِ�ٓ ِِۡس َا َُ َۡ ََ  ۥدَ َ� حلَِك بَِما  �بۡ�ِ ََِعَ ََ �ََمۚ  َۡ َُ
ََن  َُ ۡعَت َُ  ْ َ��ُوا َّ  ْ ْ  ٧َعَصوا َعَُونَ  َ��ُوا ۡۡ َُ  ْ َٖ َما َ��ُوا ۚ َ�ِۡئ  ﴾٧ َ� يَتََناَهۡوَن َع� ّمنَكَ  َ�َعَُوهُ

 ].٧٩ -٧٨ة: املائد[
اند.  اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم مورد لعن و نفرين قرار گرفته كافران بني«

كردند و (در ظلم و فساد)  اين بدان سبب بود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سركشي مي
ار نبودند و برد دادند دست از اعمال زشتي كه انجام ميها  آن گذشتند * از حد و مرز مي

نمودند، چه كار بدي را انجام  كردند و نصيحت نمي ها نهي نمي كاري همديگر را از زشت
 ». دادند مي
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اين هشدار به اهميت امر به معروف و نهي از منكر مورد  صو سنت رسول خدا
 د:فرماي مي صتأكيد قرار داده و رسول خدا

معروف و نهي از منكر  سوگند به كسي كه جان من در دست اوست، اگر امر به«
نمايد و پس از آن هرچه  بر شما نازل ميننماييد، خداوند دير يا زود عذابي را از نزد خود 

247F».گيرد دعا كنيد، مورد قبول قرار نمي

1 
ها و  كاري ها براي رويارويي با خ�ف ها و حكومت تعاون وهمكاري ميان افراد، گروه

در قالب مثالي اين همكاري و مسئوليت منكرات يكي از اصول اساسي اس�م است و 
كساني كه در زمينه اجرا و اقامه حدود خداوند « د:فرماي مشترك را تصوير نموده و مي

خواهند آن حدود را زيرپا بگذارند، مانند مردمي هستند كه  كه ميها  آن كنند و عمل مي
ي در قسمت براي سوار شدن به يك كشتي هجوم بياورند و برخي از طبقه بال و برخ

كه در هايي  آن كه در پايين قرار دارند اگر بدون توجه بههايي  آن پايين قرار بگيرند.
قسمت فوقاني هستند، بخواهند براي گرفتن آب از دريا سوراخي را در كشتي ايجاد كنند 

نشوند كشتي غرق شده و همه ها  آن كه در طبقه بال قرار دارند مانع از اين كارهايي  آن و
 را بگيرند و مانع از اين كارشان بشوند، هم خود و همها  آن شوند. اما اگر جلو ود ميناب
248F».نجات خواهند يافتها  آن

2 
خوشا به سعادت دعوتگر و مبلغي كه با سخنان زيبا و سنجيده خود ديگران را به خير 

 د:فرماي خواند، كلماتي و سخناني كه قرآن راجع به آن مي و نيكي فرا مي

َ�ح� َ�ۡ�َ وّ� ﴿ َۡ ِِ َۡ
َ
َف  َ َُ َۡ َمۡع

َ
قَة  َ ََ ََ بَِص َُ

َ
حُهۡم ِِّ� َمۡ� َ َۡوٮ ّّ  �ِ ِِ َكثِ�  من  َ�ۡ  �َّاِس� ََ

حلَِك  ََ َعۡل  ۡۡ َُ ََۡضاِت  �بۡتَِغآءَ َََم�  َُ ِ َّ ا َعِظيٗما  � ًَ َۡ
َ
 ].114النساء: [ ﴾١فََسۡوَف �ُۡؤَِيهِ َ

اي وجود ندارد. مگر  خير و فايدهها  آن در گوشيهاي  در بسياري از نجواها و حرف«
كه در آن سخنان خود به صدقه، احسان، نيكوكاري و يا اص�ح ميان مردم سفارش  آن

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي -1

 اخرجه البخاري -2
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كنند و دستور بدهند. هركسي چنين كاري را به خاطر خداوند انجام بدهد، خداوند 
 ». نمايد پاداش بزرگي را نصيب او مي

منكر داراي سه مرتبه و مرحله است كه رسول روش و اسلوب مخالفت با گناه و 
 د:فرماي گونه بيان مي را اينها  آن صخدا
هركدام از شما كه خ�في را ديد عم�ً از آن جلوگيري كند، اگر نتوانست با زبان با «

ترين  آن مخالفت نمايد و اگر اين را هم نتوانست قلباً از آن ناخشنود باشد و اين پايين
249F».درجه ايمان است

1 
ها و  رو همراه با جماعت گيري دعوتگران و مبلغان معتدل و ميانه ديدگاه و موضع

 ه:روايت شده است ك ها در اين مورد بسيار روشن است. از عباده بن صامت حكومت
سخت و عادي از آن خشنود بر مبناي التزام و فرمانبرداري در شرايط  صبا رسول خدا«

ه سنت او را بر هر خواسته و روشي ترجيح بدهيم و با باشيم يا ناخشنود، بيعت نموديم ك
كه آشكارا كفر و انحرافي را كه در پيشگاه  اولياي امور به جنگ و نزاع نپردازيم. مگر آن

خداوند بتوانيم به آن استدلل نماييم در پيش گيرند و در هر شرايطي طرفدار حق و 
 250F2.»ل راه ندهيمگران هراسي را به د حقيقت باشيم، و از سرزنش سرزنش

 ها ها و گفتگوي تمدن دعوت به همكاري ملت -5
اي سالم و آرماني براساس وحدت و  اس�م همه ت�ش خود را براي ايجاد جامعه

ها در جهت خير،  ها و احترام به نهاد خانواده و تعاون ميان ملت همبستگي ميان همه انسان
متقابل، صلح، تبادل منافع و  مصلحت و پيشرفت جهاني، ايجاد روابط سالم، احترام

 گيرد. تحقيق مصالح مشترك براساس حق، عدالت، آزادي و مساوات به كار مي

_____________________________ 
 لم و الترمذي و ابن ماجه و النسايياخرجه مس -1

 اخرجه البخاري و مسلم -2



 فقه خانواده در جهان معاصر    310

 

ها  كه ملتهاست  هاست و از تركيب خانواده بناي همه جامعه نهاد و نظام خانواده سنگ
ها سرچشمه خير، بركتف الهام و عامل  شوند و در واقع خانواده ها تشكيل مي و جامعه
 سازندگي و پرتوافشاني و توجيه جامعه در راستاي خير و منافع آن است.اساسي 

در مورد وحدت انساني ميان همه بشريت و به مثابه يك خانواده بودن، آن قرآن 
 د:فرماي مي

َها﴿ ُّ
َ
َ � ْ  �َّاُس  َٓ ُقوا َّ َُّ�ُم  � ِيََ َّ هَ  � ََ َۡ ََ ََ ِمۡنَها  ََ ََ ََ   ٖ ََ ِِ ح ََ   ٖ ۡۡ ّّ  �ِ َََقُ�م من ََ َّ ََ ََ ا 

 ََ  ۚ �َِساٗٓء ََ اٗ� َكثِٗ��  ََ ْ ِمۡنُهَما َِ ُقوا َّ �  َ َّ ِي � َّ ۚ ََ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  � اَم َِ َۡ
َ
َ ِِّن  �ۡ� َّ َ�َن َعََۡيُ�ۡم  �

 ].1النساء: [ ﴾١ �ِيٗباََ 
اي مردم! از خشم پروردگار خويش پرهيز كنيد! پروردگاري كه شما را از يك انسان «

همسرش را از نوع او به وجود آورد و از آن دو مردان و زنان فراواني را  آفريد و سپس
بر روي زمين منتشر ساخت و از خشم خداوند پرهيز نماييد. خداوندي كه به نام او از 

كه پيوند خويشاوندي را قطع نماييد؛ زيرا  كنيد و بپرهيزيد از  اين همديگر درخواست مي
 ». گمان مراقبت شماست خداوند بي

بناي خانواده  ها گرديده و سنگ پيوند خويشاوندي است كه سبب استواري خانواده
ها  نهد و زمينه را براي تفاهم، ارتباط و تعاون ميان ملت بزرگتر يعني جامعه را بر زمين مي

 د:فرماي چنان كه قرآن مي نمايد. هم ها فراهم مي و تمدن

َها﴿ ُّ
َ
َ � ََۡقَ�حُ�م منِ  �َّاُس  َٓ ََ ْ ِِ�ّا  ََفُٓوا َََ�َبآ�َِل ِ�ََعا َٗا  ََۡ�حُ�ۡم ُشُعو َع ََ ََ ح  ََ �

ُ
َ ََ َكَ  

ََ  �﴾ 
 ].13احلجرات: [

ها  ها و عشيره ايم و شما را به صورت ملت اي مردم ما شما را از مرد و زني آفريده«
 ». ايم، تا يكديگر را بشناسيد (و با هم همكاري كنيد) درآورده

ها  ي به اصط�ح امروزي از طريق گفتگوي تمدناسباب و عوامل تعاون و همبستگ
ها  ها و فرهنگ پذير است. تا تمدن براي ايجاد اطمينان و آرامش خاطر متقابل انجام

همديگر را از نظر مادي، معنوي، اخ�قي و ديني درك نمايند. ممكن است برخي از 
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اخ�ق صرف استوار است و توجهي به بخش معنوي و » ماديت«ها كه براساس  تمدن
ندارند به خود بيايند و از سقوط و فروپاشي خود پيشگيري نمايند. زيرا تمدن غرب كه 

هاي روم و يونان است، از چنان ويژگي برخوردار است؛ زيرا حضرت عيسي  وارث تمدن
يعني اضافه بر زندگي مادي ». كند انسان تنها به وسيله نان زندگي نمي« ت:فرموده اس

 خ�ق، معنويت و باور به دنياي پس از مرگ نياز دارند.ها به ايمان، ا انسان

 دعوت به صلح و جهاد -6
هاي مسلمان بر اين اساس تربيت و توجيه شوند كه در ارتباط با  لزم است خانواده

اند، مسلمانان نيز با آغوش باز از در صلح و دسوتي  غيرمسلماناني كه اهل صلح و دوستي
كه با مسلمانان سر جنگ و دعوا دارند، مسلمانان نيز هايي  نآ با آنان درخواهند آمد. و با

هاي ديگر اساساً برمبناي  خواهند پرداخت و اساس روابط ملتها  آن به جنگ و مقابله با
اطمينان متقابل و حسن نيت دوطرفه استوار خواهد  آميز، دوستي، محبت، روابط مسالمت
 د:ان بود؛ زيرا خداوند متعال فرموده

َِۡم فَ  و�ن﴿ واْ لَِّس ُۡ َن نَحۡ ََ َۡ ۡ َ�َ  ٱ َّ تََو ََ ِ لََها  َّ  ].61األنفال: [ ﴾�
به صلح و آشتي تمايل داشتند، تو نيز راه آشتي و صلح را در پيش گير و بر ها  آن اگر«

 ». خداوند توكل كن
چنان كه امروزه در فلسطين و كشمير شاهد آن هستيم ـ به  اما اگر دشمنان ـ هم

تجاوز نمودند، جهاد به معناي آن ـ يعني جهاد با  ، حرمت و كرامت مسلمانانسرزمين
ك�م و كتاب و مال و جان ـ بر همه مسلمانان به اندازه كافي و در حد نياز واجب است 

اي تربيت شوند  ها و مدارس به گونه و لزم است مسلمانان به ويژه نسل جوان در خانواده
امي كافي را براي مقابله با دشمنان و خنثي نمودن جسمي، مادي و نظكه توانايي 

هاي آنان و پايان دادن به همه انواع تجاوزات براي پاسداري از هويت امت اس�مي،  توطئه
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هاي غصب شده، آمادگي لزم و كافي را  عزت، سربلندي مسلمانان و آزادي سرزمين
 داشته باشند.

و هاي مسلمانان  ط بر سرزميندشمنان درست از زماني بيش از پيش به طمع تسل
تسلط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي افتادند كه ما اصل جهاد را كنار نهاديم. 

سوگند به خداوند هر ملتي كه در سرزمين خود مورد تهاجم « د:فرماي مي حضرت علي
و اين هشدار به صورتي شديدتر مورد تأكيد ». قرار گيرد، خوار و ذليل خواهند گرديد

 د:گوي ن قرار گرفته و ميقرآ

ٌِ  قُۡل ﴿ ح ۡمَ�
َ
َ ََ َََعِشَ�تُُ�ۡم  ُ�ۡم  َُ ح ََ َۡ ََ ََ ح�ُُ�ۡم  �َ َۡ ۡ�َنآؤُُ�ۡم �

َ
�ََ ِِن َ�َن َءابَآؤُُ�ۡم 

َۡ�ُتُموَها َُ �ۡ�  �َِ ُۡ�م من َۡ ِِ ّٞ َِ
َ
َ ٓ ََّها ََۡضۡو َََمَ�حِ�ُ� تَ َۡشۡوَن َكَساَدَها  ََ   ٖ ََ ح ََ ِ ت ََ ِ َّ ََُسوِ�ِ  �  ۦََ

ِِ َسبِيَِهِ ََ  َهاد   ْ  ۦَِ َُّصوا َ َُ �َ  َ�ِ
ۡ
ّ�ح يَُ َِ ُ َّ �  ِ َِه ُۡ

َ
ُ ََ  ۦۗ بُِ َّ َِي  � ۡه َُ  ﴾٢ �ََۡ�حِسقِ�َ  �ََۡقۡومَ َ� 

 ].٢٤ة: التوب[
اگر پدران، فرزندان و برادران (و همسران و قوم و قبيله شما  :(اي پيامبر! به آنان) بگو«

و بازرگاني و تجارتي را كه از كسادي آن هراسي در دل  ايد و اموالي را كه به دست آورده
ها در نظرتان از خداوند، پيامبر و جهاد در  هايي كه مورد ع�قه شماست اين داريد و خانه

تر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را انجام بدهد و (عذاب  راه او محبوب
افرمانبردار را (به راه سعادت) هداين خويش را فرو فرستد) و به راستي خداوند افراد ن

 ». نمايد نمي
اس�م اصل مهم و حياتي جهاد را تنها در جهت رويارويي با حم�ت و تهاجم 

 ت:دشمنان مقرر فرموده است؛ زيرا خداوند متعال فرموده اس

َِنَ ﴿
ُ
ْۚ �ّن  َ َُِموا َُ ُهۡم  ّّ

َ
ِيَ� يَُ�حَتَُوَن بَِ َّ ِ َ ل َّ ح �َۡ�ِهِ  � َ�َ ٌَ ي َِ ِي�َ  ٣ۡم َََق َّ ْ مِ�  � وا َُ َِ َۡ

ُ
َ

ََّنا  ََ ُقولُواْ  َُ ن 
َ
َن  ِِّ�ٓ َ َِ َِهِم بَِغۡ�ِ  ح ُ دَِ� َّ  ].40 -39احلج: [ ﴾�

 جنگ (تحميل) شده و بهها  آن شود كه به اجازه (دفاع از خود) به كساني داده مي«
انيد * همان كساني كه به ستم شده است و خداوند تواناست كه آنان را پيروز گردها  آن
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 د:ان گفته اند و تنها گناهشان اين بوده كه مي ناحق از خانه و كاشانه خويش رانده شده
 ». خداوند پروردگار ماست

مسلمانان عليه دشمنان خود  صتمامي بيست و هفت جنگي كه در عصر رسول خدا
يك  ورت گرفته و هيچصها  آن به آنان دست زدند، در واقع به خاطر دفاع و رويارويي با

اند. اصل جهاد اصلي مهم و  جنگ تهاجمي نبوده و مسلمانان آغازگر آن نبودهها  آن از
دانند ـ اما در واقع جنگ  جنگ تهاجمي ميآن را  ماندگار است ـ و هرچند برخي از فقها

 د:فرماين چنان كه خداوند متعال مي دفاعي است؛ هم

﴿ ْ حتَُِوا �َ ِ ِِ َسبِيِل  ََ َّ ِي�َ  � َّ ْۚ ِِّن  � ا َٓ َُ ۡعَت ََ  �َ ََ َ يَُ�حتَُِو�َُ�ۡم  َّ �  ّٞ ِ ُُ ي�َ َ�  َِ  ﴾١ �لُۡمۡعَت
 ].١٩٠ة: البقر[

گاه به  اند، بجنگيد و شما (هيچ در راه خدا با كساني كه با شما وارد جنگ شده«
 ». دارد ديگران) تعدي و تجاوز ننماييد؛ زيرا خداوند به راستي تجاوزگران را دوست نمي

از نظر علماي محقق مسلمانان در ارتباط با روابط با ديگران اصل بر صلح است نه 
هاي مختلفي است  جنگ و لزم به يادآوري است كه اعتداء و تجاوزگري داراي صورت

اي كه دشمنان جنگ را قب�ً  گاهي ممكن است در شرايطي مسلمانان در بخشي و جبهه
و تهاجمي تاكتيكي باشند و مصلحت جنگ چنان چيزي را اند، آغازگر حمله  آغاز كرده

اقتضاء نمايد، در واقع خود آن هم نوعي دفاع در قالب هجوم و براي رويارويي با 
ها تحقيق  آيد. اما بايد در علل و اسباب بروز جنگ تر دشمن به شمار مي حم�ت سنگين
 چه طرفي بوده است.ها  آن ساز و آغازگر بشود كه زمينه

سخن ما در اين رابطه اين است كه بايد روح جهاد، آمادگي، تمرين جنگي و  خ�صه
ها مورد توجه جدي قرار  ها و گروه ها، حكومت آمادگي دفاعي از طرف افراد، خانواده

داشته باشد؛ زيرا بسياري از دشمنان قسم خورده مسلمانان در هر شرايطي آمادگي نظامي 
كنند. هرچند با ما داراي معاهدات و  مي و جنگي خود را براي جنگ با ما حفظ
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صلح باشند و نبايد فراموش نماييم كه جهاد اوج گرويدن به اس�م است و هاي  نامه پيمان
 ت:فرموده اس صرسول خدا

هركس را مرگ فرا برسد و به جهاد نرود و يا در انديشه جهاد نباشد، همراه با «
251F».اي از نفاق مرده است گوشه

1 
ابدي را زم است عظمت و افتخار شهادت در راه خداوند و سعادت انسان مسلمان ل

گذاران سربلندي و افتخار در  كم نگيرد و شهدا بنيان به خوبي درك نمايد و آن را دست
اين دنيا و دستيابي به سعادت و رضايت خداوندي در دنياي پس از مرگ هستند؛ زيرا 

 د:فرماي خداوند متعال مي

َ وِِّن ﴿ َّ �  َ َُ ّن لَُهُم  �لُۡمۡؤمِنِ�َ ِمَ�  ىح �ۡش
َ
حلَُهم بُِ ۡمَ�

َ
َ ََ َسُهۡم  ُۡ �

َ
َّنةَ َ ۡۡ  ].١١١ة: التوب[ ﴾�

خريداري ها  آن ها و اموال اهل ايمان را در مقابل بهشت از به راستي خداوند جان«
 ».نمايد مي

_____________________________ 
 اخرجه احمد -1



 
 
 

 بخش چهارم:

 هاي خانوادگي ها و مسئوليت فعاليت





 
 
 

 هاي خانوادگي فعاليت

ها و  وجوش بوده و در جهت فعاليت  اي فعال و پرجنب مسلمان خانوادهخانواده 
هاي گوناگون زندگي نقش و حضوري فعال دارد و كارها و وظايفي را انجام  سازندگي

ها ريشه در ايمان و اخ�ق ديني خانواده مسلمان  دهد. هرچند بسياري از آن فعاليت مي
هاي  حاكم، يا تسليم شدن به اهواء و كششدارند، اما گاهي تحت تأثير عادات و فرهنگ 

گيرد، مشروعيت  ها انجام مي اي از كارهايي كه توسط برخي از خانواده نارواي نفساني پاره
 ت:ندارند. در اين رابطه بيان مطالبي در ارتباط با موارد زير ضروري اس

 تنظيم نسل (يا تنظيم خانواده) -1
 هاي مختلف عروسي و عزا مراسم -2

 مي، لباس و خوراكتفريح، سرگر -3

 اعمال خانوادگي زن و مرد -4

 ثروت و مالكيت از ديدگاه اس�م -5

 روابط مسلمانان با غيرمسلمانان -6

 تنظيم خانواده -1
معني تنظيم خانواده، تفاوت تنظيم خانواده و تحديد نسل و انفجار جمعيت، حكم 

 و منع حمل وحكم سقط جنين.» عزل«

 تنظيم نسل
ه ميان تولد و فرزند، به خاطر حفظ توانايي جسمي مادر تنظيم نسل اين است كه فاصل

و در اختيار بودن مدت زمان كافي براي تربيت و پرورش فرزند قبلي تنظيم بشود. اين 
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كار از نظر شرعي كاري مقبول و مطلوب است؛ زيرا فراواني نسل و ازدياد فرزندان 
 د:ان فرموده صرسول خدامشروط به توانايي و استطاعت مالي و تربيتي خانواده است. 

ها روز قيامت به شما  ازدواج كنيد تا نسل شما بيشتر شود؛ زيرا من در ميان ملت«
252F».نمايم افتخار مي

1 
اما هرگاه اين قدرت و استطاعت به حد كافي وجود نداشت، اقدام به جلوگيري از 

ا رسول بارداري و بيشتر نمودن فاصله زماني ميان دو حمل كاري است كه مطلوب؛ زير
 ه:اند ك فرموده صخدا
253F».كمي تعداد خانواده يكي از دو دارايي و كثرت آن يكي از دو ناداري است«

2 
يعني قطع نسل از طريق عقيم نمودن مردان يا زنان و امثال آن به » تحديد نسل«اما 

خاطر ناسازگاري با اهداف دين و شريعت در مورد ازدياد نسل بشري در حد امكان، 
 امشروع.كاري است ن

 تحديد نسل و انفجار جمعيت
ها در روي كره زمين از مرز پنج ميليارد نفر گذشته است و برخي از  جمعيت انسان

ها، معادن و وسايل توليد بر روي كره زمين محدود و  اقتصاددانان بر اين باورند كه ثروت
ع به در حد معيني است و با حجم گسترش دامنه جمعيت سازگاري ندارد و هرگاه وض

همين صورت به پيش برود ـ به ويژه در آسيا و خاصه در هندوچين و آفريقا، زمينه بروز 
هاي خطرناك و ... خواهد گرديد و براي جلوگيري از روي دادن  گرسنگي، فقر، بيماري

ـ ضروري ها  آن چنان وضع نامطلوبي تحديد نسل و عقب انداختن سن ازدواج ـ از نظر
 است.

_____________________________ 
 اخرجه عبدالرزاق في جامعه -1
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المللي يونسكو از اين ديدگاه به خوبي استقبال نموده و در ارتباط  ينمسئولين سازمان ب
هايي را در قاهره، چين، سوريه و ممالك ديگر برگزار كردند و  با كنترل جمعيت كنفرانس

بندوباري و ارضاي نيازهاي  ها، تبليغات زيادي براي ترويج فساد، بي در كنار آن كنفرانس
چنين جوانان دختر و پسر را به ايجاد  گرفت و همهاي نامشروع صورت  جنسي از راه

هاي ضد بارداري و ديگر وسايل جلوگيري از حمل،  روابط نامشروع و استفاده از قرص
 كردند. ترغيب مي

ها و نظريه صهيونيسم و مسيحيت جهاني  ترديدي نيست كه در پشت سر اين برنامه
پرورانند و متأسفانه برخي  سر مي قرار گرفته و اهداف خبيثي را در مورد جهان اس�م در

از حكام و مسئولين ممالك عربي و اس�مي اين انديشه و روش غيرديني و غيرانساني را 
 اند. شود، با آغوش باز مورد استقبال قرار داده كه به نفع دشمنان تمام مي

ها و اهداف از اين جهت ضدديني، ضد انساني و فريبكارانه است  ها، روش اين انديشه
كه با هدايت و قوانين آفرينش از جانب خداوند ناسازگار است؛ زيرا خداوند همه 

ها بر روي كره زمين و در درون آن قرار داده و همه  امكانات لزم براي زندگي انسان
هاي باير  هاي درون زمين، به كارگيري زمين بشريت را به ت�ش، تحقيق و استخراج نعمت

 ردهاي بشري فراخوانده است.و استفاده عادلنه از دستاو
ها، امكانات علمي، عملي و فني به صورت عادلنه ميان  ها، نعمت ثروت چنانچه

ها تقسيم شود و از اين دوگانگي و تفاوت فاحش ميان برخي از ممالك تا سينه و  انسان
اند و محروميت بسياري  هاي خداوند غرق شده سر در اسراف و ريخت و پاش نعمت

مشكل ترين امكانات زندگي محرومند كاسته نشود، اين  لك كه از سادهديگر از مما
چنان ادامه خواهد داشت. در واقع مشكل اصلي در ستم و اجحاف عده اندكي از  هم

ها و امكانات بالقوه و  برداري كافي و بهينه از نعمت ها به اكثريت مردم و عدم بهره انسا
 كانات، زمين، معدن، آب و ... نيست.بالفعل قرار دارد و عيب كار در كمبود ام
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ها و صنعتگران از  چنين بخش ديگري از نقص و كمبود به كوتاهي حكومت هم
گذاري براي احياي اراضي باير در  آلت و عدم سرمايه اختراعات و ابتكاران ماشين

توان به پيشرفت اقتصاد صنعتي از ژاپن و  بسياري از كشورها قرار دارد. براي مثال مي
ها تُن گندم و ذرت در آمريكا ـ براي جلوگيري از پايين  مان و ات�ف ساليانه ميليونآل

 در بازارهاي جهاني ـ اشاره كرد.ها  آن آمدن قيمت
نظر تعداد اما نگاه سطحي به اوضاع نامتوازن و نامتناسب برخي از كشورها از 

و ناعادلنه است؛  جمعيت، كمبود درآمد، محصولت غذايي و ... نگاهي محدود، ناكافي
هاي اقتصادي به ويژه اقتصاد صنعتي و كشاورزي و  زيرا مشكل اصل در سياست

 ناهماهنگي ميان توليد، توزيع و مصرف قرار دارد، نه كمبود منابع، معادن، زمين و ...

 و منع بارداري» عزل«حكم 
 عزل به معني انزال خارج از رحم است، كه گاهي برخي به خاطر جلوگيري از

چون برخي ديگر از ابزار پيشگيري از بارداري مانند قرص  بارداري همسران خود، هم
نمايند و به آن متوسل  ضدبارداري و بستن رحم و وسايلي كه مرد از آن استفاده مي

زن راضي به آن نباشد، كراهت  چنانچهشود. اين كار از نظر شرعي مانعي ندارد. اما  مي
شود و او نيز در مورد فرزنددار شدن  ر رحم سبب بارداري ميدارد زيرا اقدام به انزال د

 داراي حق است.
به معني كنار كشيدن از عمل زناشويي قبل از انزال » عزل« د:گوي مي /ي وامام نو

همسر ـ انجام پذيرد، است و از نظر ما در هر شرايطي ـ چه با رضايت يا عدم رضايت 
254F».شود رزند ميزيرا منجر به عدم آفرينش فكراهت دارد. 

1 

_____________________________ 
 267، ص 5شرح صحيح امام مسلم، ج  -1



 321  هاي خانوادگي ها و مسئوليت بخش چهارم: فعاليت

 د:فرماي دليل بر جواز عزل و امثال آن حديثي است از جابر بن عبداهللا انصاري كه مي
شدند، ما گاهي اقدام به  و در شرايطي كه آيات قرآن نازل مي صدر عصر رسول خدا«

255F».فرمود از آن باخبر بود و ما را از آن نهي نمي صنموديم و رسول خدا عزل مي

1 
اند كه جلوگيري از بارداري پيش از انعقاد  ال آن بيانگر اين حقيقتاين احاديث و امث

از آن كار  صشود كه رسول خدا گونه فهم مي نطفه جايز است؛ زيرا از آن روايات اين
بود از آن نهي  كار حرامي مي چنانچهفرمود و  باخبر بوده است و اما از آن نهي نمي

چنان كه گفته شد  كرد. اما اين موضوع ـ هم نمود، و با سكوت خويش آن را تأييد نمي مي
از آن اط�ع داشته باشد، و اين سكوت از نظر  صـ مشروط به آن است كه رسول خدا

اصولي، اگر همراه با آگاهي باشد حكم حديث مرفوع را دارد و ظاهر موضوع اين است 
رد از آن مطلع بوده و اسباب زيادي وجود داشته كه اصحاب در مو صكه رسول خدا

 پرسش نمايند. صاحكام از رسول خدا
256F

2 
نظر دارند كه بدون  علما اتفاق د:گوي ابن عبدالبر در مورد اجازه و عدم اجازه همسر مي

دار شدن زن، داراي  اجازه همسر چنين كاري روا نيست؛ زيرا در عمل زناشويي و بچه
تصديق قرار  گيري است و ابن هبيره نيز اين اجماع را مورد نظر و تصميم حق اظهار

در حال مسافرت طولني باشند، يا به  چنانچهدهد. اما علماي متأخر حنفيه عزل را  مي
 شمارند. گيرد و جايز مي خاطر بداخ�قي همسر و قصد اجرايي مرد از او انجام مي

257F

3 

 حكم سقط جنين
نظر دارند كه سقط جنين پس از سپري شدن  علماي مسلمان در اين مورد اتفاق

كه به طور  ز انعقاد نطفه و آغاز خلقت جنين حرام و نامشروع است. مگر آنچهارماه ا

_____________________________ 
 متفق عليه -1

 616، ص 6نيل الوطار، ج  -2

 المرجع السابق -3
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يقين ثابت شود كه كودك داراي عيوب جسمي آن چناني است كه امكان زنده متولد 
كه داراي سر، گردن و يا قلب نباشد. سقط جنين اگر مرده  شدن او محال است. مانند اين

. اما اگر زنده به دنيا بيايد و ه دينار غرامت بدهدمرتكب آن بايد مبلغ پنجابه دنيا بيايد، 
 سپس فوت كند، ديه كامل آن توسط سقط كننده بايد پرداخت شود.

اما سقط جنين قبل از سپري شدن چهارماه از آغاز خلقت آن يعني زماني كه داراي 
258Fشود، حنفيه، حنابفه و شافعيه روح و حركت مي

يه بر اين باورند كه جايز است. اما حنف 1
پس از گذشت چهل روز از آغاز خلقت آن، سقطش كراهت تحريمي دارد و  د:گوي مي

 قبل از چهل روز مانعي شرعي ندارد.
259Fاما علماي مالكيه و امام محمد غزالي و علماي مذهب ظاهريه

سقط جنين را ـ  2
دانند و آن را همانند قتل  هرچند لحظاتي پس از آغاز خلقت باشد ـ حرام و نامشروع مي

رسد اين رأي، رأي  آورند؛ به نظر مي مد و زنده به گور نمودن انسان به حساب ميع
صحيح و سنجيده و مورد اعتمادي است؛ زيرا اگر جنين را به حال خود رها كنند به 

شود و تنها در شرايط سخت و اضطراري است كه به رأي حنفيه و  انساني كامل تبديل مي
كه جان مادر در اثر بارداري در معرض خطر جدي  ينشود. شرايطي مثل ا شافعيه عمل مي

مشقت آسانگيري را «و يقيني مرگ قرار داشته باشد؛ زيرا براساس قواعد اصول فقه 
گونه موارد  در اين» گيرد هر ضرورتي در چهارچوب آن مورد توجه قرار مي«و » طلبد مي

 بايد به اين رأي عمل شود.
آورد و اين قانون  جرم و جنايت به شمار ميچنين قوانين وضعي، سقط جنين را  هم

 د:چنان كه گفته ش تأييدي بر ديدگاه مالكيه و امام محمد غزالي و ظاهريه است؛ زيرا هم
جنين سرآغاز حيات و زندگي انساني است و پزشكان و متخصصان نيز همين را مورد 

 اند. تأكيد قرار داده
_____________________________ 
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و ». ان و مردان حرام و نامشروع استعقيم نمودن دايم زن«لزم به يادآوري است كه 
يعني به كار بردن مني مردي بيگانه در رحم زني ديگر نيز » تلقيح مصنوعي«چنين  هم

 حرام و نامشروع است.

 عادات و رسوم جشن و عزا -2
هاي عروسي و  برخي از عادات و رسوم عمومي سايه خويش را بر بسياري از مراسم

پوشيدن لباس سياه،  د:توان به موارد زير اشاره نمو مي عزا گسترانده است كه براي مثال
ضجه و زاري بر مردگان، رفتن گروه گروه زنان به زيارت قبرستان، قرائت قرآن بر ارواح 

پرداختن زكات و دادن قرض مردگان.  اداي برخي از واجبات مانند رفتن به حج،اموات و 
اند، در  عزيه و تشييع جنازه آمدهتهيه غذا از طرف خانواده ميت براي كساني كه به ت

روزهاي اول يا هفتم و چهلم يا سالگرد پس از مرگ. احسان و صدقه فرزندان يا همسر 
گاهي اوقات ها  آن نشيني كه در پس از مرگ پدر و شوهر. حضور در مجالس و شب

كنند. و گاهي به بازي، سرگرمي و كشيدن  چيني باز مي حاضرين زبان به غيبت و سخن
چنين  شوند. هم پردازند و در غالب اوقات زن و مرد نامحرم با هم قاطي مي ار ميسيگ

داختن به شطرنج، نرد، بازي با ورق، خوردن و آشاميدن با دست چپ، ترك قرائت رپ
هاي ديني و  مطالعه كتابو ، صقرآن، به دست فراموشي سپردن احاديث رسول خدا

هاي غيرمفيد و گاهي مضر تا پاسي از  فيلم علمي و ...، نشستن پاي تلويزيون و تماشاي
 هاي بسيار ديگر... شب و نمونه

باشند، به هر صورت  برخي از اين عادات و رسوم شرعاً جايز و برخي ديگر ممنوع مي
 براي او و خانواده ضروي است.ها  آن آگاهي از حكم شرعي

 مراسم عروسي
هاي عروسي  گاهي در مراسمبرپايي مراسم عروسي از نظر شرعي مانعي ندارد. اما 

قاطي شدن زنان و مردان نامحرم، اسراف و  د:هاي نامشروع و زشتي مانن كارها و برنامه
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انگيز،  هاي مبتذل و آوازهاي وسوسه ريخت و پاش، شرابخواري، رقص و پايكوبي، ترانه
هاي  آرايش و نمايش نيمه عريان عروس در حضور مردان و جوانان نامحرم، در سالن

هاي عروسي  اي و يا در منازل و راه انداختن كاروان هاي اجاره ها و خيمه سي يا باغعرو
 شود. همراه با جار و جنجال و فرياد و ... بسياري امور نارواي ديگر همراه مي

هاي انسان  اند و با مسئوليت همه آن موارد، حرام و ناروا بوده و عاداتي زشت و قبيح
مت، كرامت و غيرت در مورد ناموس خويش جور در مسلمان در ارتباط با حفظ حر

دهد كه  گاه به خود اجازه نمي آيند؛ زيرا انسان مسلمان اهل شرف وغيرت هيچ نمي
همسرش را در همان ساعات آغاز زندگي مشترك جلو چشم مردان بيگانه نيمه عريان 

وندان حرام ببيند و ريخت و پاش و اسراف و تبذير را در اموال و دارايي خود و خويشا
پول به ريختن  د:دهد و از كارهاي خ�ف ديگري مانن داند و اجازه چنين كاري را نمي مي

كند كه در صورت  نمايد و در مقابل ت�ش مي ها جلوگيري مي ها و رقاصه جيب آوازخوان
هايي را براي تهيه غذا و پوشاك براي مستمندان انجام بدهد و  توان خود و خانواده، كمك

 هاي خيريه و خدمات عمومي كمك نمايد. ط�ب و دانشجويان نيازمند، جمعيتيا به 
آوازها و  :گونه مناسبات آن چيزهايي كه از نظر شرعي جايزند، عبارتند از در اين

زني و  ها و دوستان، دف سرودهاي شاد و مباح، اظهار سرور و شادماني از طرف خانواده
مشروع، اجراي مراسم سخنراني، شعر، نكته  روشن نمودن شمع و چراغ و زينت و آرايش

چنين بررسي  هاي پاك و روا، بيان ضرورت ازدواج و اهداف و آداب آن و هم و لطيفه
 و اصحاب در مورد مسائل مربوط به ازدواج و خانواده. صروش و سيره رسول خدا

در روز عروسي مرد و زني از انصار حضور داشتم و « ه:روايت شده ك كاز عايشه
عايشه چيزي از آواز و سرگرمي در عروسي  د:فرمو صاز بازگشت رسول خدا پس

260F».شوند چون انصار از سرگرمي (و آواز) شادمان ميوجود داشت؟ 

1 
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يكي از بستگان را به  كعايشه ام المؤمنين« ه:و از ابن عباس روايت شده است ك
اي را براي  ديهه د:به نزديكان او فرمو صمردي انصاري شوهر داده بود. و رسول خدا

كسي را براي  د:ايم. فرمو تهيه كرده صآري يا رسول اهللا د:ايد؟ گفتن عروسي تهيه كرده
 صخير يا رسول اهللا د:فرمو كايد؟ عايشه و آواز به همراه او فرستادهخواندن سرود 

مردم انصار به شعر و سرود ع�قه خاصي  د:فرمو صايم. رسول خدا كسي را نفرستاده
ايم، زنده  تان آمده ما با كاروان شادي به ميان« ت:گف فرستاديد و مي كسي را ميدارند، اگر 

 كار خوبي بود.». و پاينده باد پيوند ميان ما و شما
اين احاديث بيانگر مشروعيت و مستحب بودن اع�ن جشن عروسي و به كار بردن 

ها  آن در دفت و آواز مباح و شركت بزرگان و پيشوايان در آن مراسم است. هرچند
 مقداري آواز، دف و سرود هم وجود داشته باشد.

 مراسم مهماني
داشت و ع�قمندي به نام و شهرت، تدارك مهماني   گونه چشم كسي كه بدون هيچ

ببيند و مردم به ويژه نيازمندان را بر سر سفره خود فرابخواند، داراي اجر و پاداش اخروي 
در جهت ايجاد الفت و محبت ميان مردم تشويق است. اس�م مسلمانان را به چنين كاري 

 د:فرماين مي صنموده است. رسول خدا
پرسي را با هم بيشتر كنيد، و به ديگران غذا بدهيد و هنگامي  اي مردم! س�م و احوال«

261F».كه مردم در خوابند شما نماز شب بخوانيد، تا به بهشت برويد

1 
گي را بسيار مطلوب برشمرده چنين اس�م به طور كلي خصلت سخاوت و بخشند هم

 د:ان فرموده صچشمي برحذر داشته است. رسول خدا و مسلمانان را از بخل و تنگ
262F».سخاوت و كرم از اخ�ق و صفات خداوند است«

2 
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 د:فرماين چشمي مي و در مورد بخل و تنگ
از ظلم پرهيز كنيد؛ زيرا ظلم ظلمات و تاريكي قيامت را به دنبال دارد و از بخل و «

چشمي دوري كنيد؛ زيرا بخل باعث نابودي بسياري از مردم قبل از شما گرديده بود  نگت
و باعث گرديد كه خون يكديگر را بر زمين بريزيد و حرمت و كرامت يكديگر را زيرپا 

263F».بگذارند

1 
زماني دعوت، مهماني و جشن مستحب است كه در آن از اسراف و تبذير پاك بوده و 

 د:فرماي چشمي باشد. خداوند متعال مي تنگ حد وسطي ميان سخاوت و

﴿ �َ ََ  ّ ُُ َ� تَبُۡسۡطَها  ََ ُنقَِك  ُُ َك َمۡغَُوًََة َِِ�ح  ََ ا  �َۡبَۡسِط َ�َۡعۡل يَ ًَ ُۡسو ُّ َُوٗما  َُ  ََ  ﴾٢َ�َتۡقُع
 ].29اإلرساء: [

دست خود را بر گردن خويش بسته مدار (و از بخل دوري كن) و آن را بيش از «
 ». حساب و كتاب بذل و بخشش مكن) شاده مساز (و بياندازه هم گ

نياز به آن دعوت  لزم به يادآوري است كه بهترين مهماني آن است كه نيازمند و بي
 د:فرماين مي صها، اعمال و گفتار حرام آلوده نشود. رسول خدا شوند و با خوراكي

مستمندان به بدترين غذا و مهماني آن است كه ثروتمندان به آن دعوت شوند و «
264F».دست فراموشي سپرده شوند

2 
جشن و مراسم عروسي مستحب است و پذيرفتن دعوت به آن براي كسي كه داراي 

اگر در مراسم عروسي لهو  د:گوين عذري نباشد واجب است. مالكيه و شافعيه و حنابله مي
باشد، و لعب نامشروع، اخت�ط مردان و زنان نامحرم، شراب و قمار و ... وجود داشته 

رفتن به آن روا نيست، اما قبول دعوت به مهماني غيرعروسي مستحب است و دليل حكم 
 صاول، اين حديث است كه ابوهريره آن را روايت نموده كه در آخر آن رسول خدا

 د:فرماي مي
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 ».هركس دعوت كسي را نپذيرد، خداوند و پيامبر او را نافرماني نموده است«... 
هرگاه كسي « ت:اند، آمده اس سلم و امام بخاري آن را نقل كردهو در حديثي كه امام م

 ».از شما به مهماني دعوت شد، در آن شركت نمايد
حنفيه بر اين باورند كه قبول دعوت به مراسم جشن و عروسي مستحب است. اما 

ها را واجب و ضروري به شمار  ها و جشن جمهور صحابه و تابعين پذيرش دعوت مراسم
 د:گوين حتي اگر دعوت براي چيزي عادي باشد. قاضي عياض و نووي ميآورند،  مي

 د:ان ها در بسياري از ممالك هشت گونه ها و مراسم مهماني
جشن و مهماني عروسي، جشن تولد فرزند، نامگذاري فرزند در روز هفته، بازگشت 

قيت از مسافرت، نقل مكان به منزل جديد، شفا و معالجه بيمار، كسب پيروزي و موف
 علمي و عملي و پيروزي سپاهيان اس�م.

 د:ان فرموده صرسول خدا
هرگاه انساني هم زمان به دو مهماني يا مراسم دعوت شد، بهتر آن است كه به «

چون همسايه است. اما اگر يكي از  همها  آن ترين برود؛ زيرا نزديكها  آن ترين نزديك
اهي از دومي ـ شركت در اولي اولويت ها زودتر انجام گرفته بود، ـ پس از عذرخو دعوت

265F».دارد

1 
و هرگاه كسي به مهماني رفت و خ�ف و ناروايي را در آن مشاهده نمود به صاحب 

تواند در صورت  مراسم و مهماني مخفيانه تذكر بدهد، اگر جلو آن گرفته نشود، مهمان مي
 د:ان فرموده صلزوم مجلس مهماني را ترك كند؛ زيرا رسول خدا

از شما كه خ�ف و منكري راديد، عم�ً از آن جلوگيري نمايد، اگر نتوانست هريك «
با ك�م و تذكر از آن پيشگيري كند، و اگر اين را هم نتوانست با قلب خود با آن مخالفت 

266F».ترين درجه ايمان است ورزد، و اين پايين

2 
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 تعزيه و مسائل مربوط به آن
كلمات و ي است كه فوت كرده و بهترين تعزيه به معني تسليت گفتن به خانواده كس

حسن عزاءكم أجركم وأعظم اهللا أ« د:عبارات براي تسلي خاطرشان اين است كه گفته شو

عزا و سوگواريتان را  خداوند اجر و پاداش شما را فراوان نمايد،«.، »ورحم اهللا ميتكم

هم در و صاحب عزا ». پسنديده گرداند، مرده شما را مورد رحمت خويش قرار دهد

خداوند دعايتان را قبول «، .»ياکإاستجاب اهللا دعاءک ورمحنا و« د:بگويها  آن پاسخ به

 ».فرمايد و ما و شما را مورد رحمت خويش قرار دهد
مستحب ها  آن پس از كفن و دفن تسليت به همه خانواده ميت و بزرگ و كوچك

 د:ان فرموده صاست؛ زيرا رسول خدا
مصيبتي به برادر مسلمان خود تسليت بگويد، روز قيامت هر مسلماني كه به هنگام «

267F».پوشاند خداوند لباس كرامت را بر تن او مي

1 
لزم به يادآوري است كه ترتيب مراسم براي تعزيه و جمع شدن خانواده ميت و مردم 

268F».خواني و قرائت قرآن بدعت و مكروه است براي فاتحه

2 
ممالك اس�مي با مسلمانان زندگي  شركت در تعزيه اهل كتابي كه در سرزمين و

هستند، مانعي ندارد. گريه عادي ـ بدون ها  آن كنند و داراي عهد و قرارداد دوستي با مي
به هنگام فوت  صشيون، زاري و داد و فرياد ـ براي ميت كراهت ندارد؛ زيرا رسول خدا

 د:فرزندش ابراهيم فرمو
گوييم كه خداوند به آن راضي  مي ها پريشان و چيزي را چشمان اشك ريزانند و دل«

269F».است. فرزندم ابراهيم! به راستي ما از فراق تو بسيار اندوهگين هستيم

3 
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به خاطر زاري خانواده مرده در قبر خود دچار عذاب « د:گوي اما روايتي كه مي
زماني است كه خود ميت قبل از مرگ به خانواده سفارش نموده باشد كه پس ». شود مي

ها و  ن شيون و زاري نمايند. لزم به يادآوري است كه بر شمردن خوبياز مرگ بر آ
 محاسن ميت بدون ضرورتي شرعي و هدفي مطلوب كراهت دارد.
 ت:در مراسم تشييع جنازه و تعزيه موارد زير حرام و نامشروع اس

گريه و زاري و شيون با صداي بلند، زدن و خراشيدن صورت، كندن مو، پوشيدن 
ميت براي از طرف خداوند و نزديكان اليدن گل بر سر و شانه، تهيه غذا لباس سياه، م

 ت:فرموده اس صكنندگان در تعزيه و ...؛ زيرا رسول خدا شركت
هركس كه بر چهرله خود بزند، لباسش را پاره كند و شيون و زاري و فريادهاي «

 ».جاه�نه بنمايد، از ما نيست
راده و قانون خداوند و به فرياد طلبيدن ديگران زيرا چنين كاري به معني اعتراض به ا

 و اظهار خشم و نارضايتي است.
كسي كه دچار مصيبتي گرديده بهتر آن است كه براي تحمل و بردباري در مقابل به 
خداوند پناه ببرد و از او ياري بجويد و دستور او را در مورد توسل صبر و نماز و عبادت 

را كه خداوند به آن وعده فرموده به خود يادآري نمايد؛  به كار بگيرد، و پاداش صابران
 ت:زيرا خداوند متعال فرموده اس

﴿ ِ ِ �َ�ن حِ�ِ��َ ََ َّ ِي�َ  ١ �َ َّ ُعوَن  � َِ ۡهِ َ�ح َۡ آ ِِ ّّ � ِ ّ َِ حَبۡتُهم ّمِصيَبة  قَالُٓواْ ِِ�ّا  ََ
َ
��َِك  ١ََِِآ َ ََ َْ

ُ
َ 

 ِ َن َّ  �ِ َ�حت  من
ََ ََ ��َِك ُهُم َعََۡيِهۡم  ََ َْ

ُ
َ ََ َة    َۡ ََ ََ َنَ ِهۡم  َُ  ].١٥٧ -١٥٥ة:البقر[ ﴾١ �لُۡمۡهَت

 :دگوين ميشوند  اند كه هنگامي به ب�يي دچار مي ... بردباران را مژده بده! آنان كساني«
 گرديم. الطاف، رحمت و مغفرت خداوند شامل حال ما از آن خداييم و به سوي او باز مي

 ». باشند سلماً آنان راه يافتگان راه هدايت ميگردد و م ميها  آن
شنيدم كه  صاز رسول خدا ت:روايت شده است كه گفته اس كو از ام سلمه

 د:فرمو مي
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ن خداونديم و به سوي او باز آما از  د:هر مؤمني كه دچار مصيبتي بشود و بگوي«
ار بده و خواهيم گشت، خداوندا براي تحمل اين مصيبت مرا در كُنف حمايت خويش قر

بهتر از آن را برايم جبران كن. خداوند براي آن مصيبت اجر و پاداش (زيادي را) نصيبش 
270F».كند گرداند و بهتر از آن را براي او جبران مي مي

1 
 د:ان فرموده صرفتن به ميان قبرستان مانعي ندارد؛ زيرا رسول خدا

جلب منفعت و دفع تر (به خاطر نزديك بودنتان به زمان جاهليت و اميد  من پيش«
تان استوار  مضرت از مدرگان) شما را از رفتن به قبرستان منع نمودم. اما اكنون (كه ايمان

271F».اندازد شده) به قبرستان برويد؛ زيرا مرگ را به ياد شما مي

2 
آموخت كه هرگاه به  به آنان مي صنمايد كه رسول خدا امام مسلم از بريده روايت مي

السالم عليكم اهل الديار املؤمنني و املسلمني، و انا انشاء « د:بگوين روند، ميان قبرستان مي

و  درود و س�م خداوند بر مؤمنان«.، »اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنا و لكم العافيه

اهللا به شما ملحق خواهيم شد، و س�مت و  مسلمانان ساكن اين سرزمين، ما نيز انشاء
و در روايتي ديگر اضافه بر آن آمده ». د خواستاريمعافيت را براي خود و شما از خداون

ا ما را نيز از اجر خداوند«.، »اللهم ال حترمنا اجرهم و ال تفتنا بعدهم و اغفرلنا و هلم« ت:اس

ما را دچار فتنه و آزمايش مگردان! و ما و آنان را مورد ها  آن نصيب مكن و پس از آنان بي
 »مغفرت خويش قرار بده!

جا با مردان نامحرم قاطي شوند و  در آن چنانچهقبرستان كراهت دارد. (و  رفتن زنان به
خوف گناه و معصيت وجود داشته باشد، يا براي توسل، استغاثه، كسب تبرك، جلب 

 ه:منفعت و دفع مضرت از مردگان بروند، حرام است). زيرا ام عطيه روايت نموده ك
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ص و رسول خدا 272F1»مود و لم يعزم علينا) ما را از رفتن به قبرستان منع فرص(رسول خدا
 د:ان فرموده

خداوند زناني را كه (براي نوحه و زاري، اخت�ط با نامحرمان، جلب منفعت و دفع «
273F».روند، مورد لعن و نفرين قرار دهد مضرت از مردگان) به قبرستان مي

2 
اه به هرگ ه:روايت شده است ك قرائت قرآن در قبرستان مانعي ندارد. از امام احمد

رفتيد، آيه الكرسي و سه بار سوره اخ�ص را قرائت كنيد؛ زيرا ثواب آن به  قبرستان
رسد و هر كار خيري را كه خويشاوندان و دوستان ميت به قصد اجر او  مردگان هم مي

 ت:رسد. در حديث ديگري آمده اس انجام بدهند، اگر خداوند بخواهد ثوابش به او مي
را قرائت نمايد، سبب » يس«جا سوره  و مادر خود برود و در آنهركس به ديدار قبر پدر «

 ».شود مغفرت و اجر آنان مي
بر همين اساس هرگاه كسي در مورد رفتن به حج و در صورت توانايي، كوتاهي كرده 
و فوت نموده باشد، از اموال به جاي مانده او واجب است هزينه رفت و برگشت حج 

 كسي به جاي او تهيه شود.
رگاه قبل از پرداخت زكات كسي فوت كند، واجب است به جاي او زكات و ه

كسي به هنگام مرگ بدهكاري داشت پس از هزينه كفن و  چنانچهاموالش پرداخته شود، 
 د:ان دفن، بدهكاريش از اموال خود او بايد پرداخت شود؛ زيرا خداوند متعال فرموده

َۡ دَ ﴿
َ
ّية  يُوِ� بَِهآ َ َِ ََ  َِ  ].11النساء: [ ﴾يۡ�  ِمۢ� َ�ۡع

ماند براي) بعد از اجراي وصيتي كه مرده انجام داده و  (تقسيم ارث ميان وارثين مي«
 ». پرداخت بدهكاري كه دارد

آن را  مانعي ندارد كه نزديكان ميت همسايگان براي خانواده او غذا تهيه كنند و
ست نتوانند براي خود غذا برايشان بفرستند؛ زيرا آنان به خاطر اندوه و ناراحتي ممكن ا

_____________________________ 
 اخرجه مسلم -1

 اخرجه البيهقي و الترمذي و النسايي -2
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شود؛ زيرا ابوداود از  فراهم نمايند و چنين كاري سبب تسلي خاطر و خشنودي آنان مي
غذايي را « د:فرمو صدر روز فوت جعفر، رسول خدا ه:عبداهللا بن جعفر روايت نموده ك

را به خود ها  آن براي خانواده جعفر فراهم كنيد، چون وضعي برايشان پيش آمده كه
 ».ل نموده استمشغو

كه خانواده ميت براي مردم قبل يا بعد از دفن يا در روز سوم، هفتم، چهلم و  اما اين
افزايد و  ميها  آن سالگرد، غذا تهيه كنند بدعت و نارواست؛ زيرا بر بار مصيبت و ناراحتي

 در واقع ادامه فرهنگ زمان جاهليت است.
قچه آهني و نوشتن بر روي قبر ساختن گنبد و بارگاه و سنگ كاري و ساختن اطا

و كاري  از گچ صرسول خدا« ت:كراهت دارد؛ زيرا امام مسلم از جابر روايت نموده اس
274F».ساختن ساختمان و نشستن و نوشتن بر روي قبر نهي فرموده است

گونه  ؛ زيرا اين1
 برند و در واقع كارها به مظاهر زندگي دنيوي ارتباط دارند و مردگان از آن سودي نمي

بلند و برجسته كردن و  د:گوي القيم مي چنين ابي آيند. هم اسراف و تبذير به شمار مي
كاري و برافراشتن و آراستن و ساختن گنبد و بارگاه، جزو روش  ساختمان و آجر و سنگ

275F».آيند نبوده و بدعت و مكروه به شمار مي صرسول خدا

2 
بر كراهت دارد؛ زيرا در نشستن و تكيه دادن و راه رفتن و قضاي حاجت بر روي ق

بر روي قبر ننشينيد و رو به روي آن نماز « ه:حديث ابو مرشد غنوي آمده است ك
276F».نخوانيد

3 
 ه:چنين روشن كردن چراغ بر روي قبر روا نيست؛ زيرا در حديث قبلي آورديم ك هم

ازند و س روند و بر ميان قبرستان، مسجد مي داوند زناني را كه با زيارت قبرستان ميخ«... 
277F».نمايند، مورد لعن و نفرين قرار دهد چراغ روشن مي

1 

_____________________________ 
 رواه مسلم -1

 مؤسسه الرساله 504ص  1زاد المعاد ج  -2
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حج و  د:همه علما بر اين باورند كه طلب بخشش، صدقه دادن و اداي واجباتي مانن
 اي باشند كه نيابت در زكات براي مردگان جايز است به شرطي كه آن واجبات به گونه

 د:ان جايز باشد؛ زيرا خداوند متعال فرمودهها  آن

ِي�َ ََ ﴿ َّ ََّنا  � ََ ُقولُوَن  َُ هِۡم  َِ آُءَ ِمۢ� َ�ۡع ََ َۡ ح�َِنا  �ۡغِۡ �َ َۡ ِ�ِ ََ َا 
ِي�َ ََ َّ �  ِ يَ�ح�ِ َسبَُقو�َا ب  ﴾ٱۡ�ِ

 ].10احلرش: [
پروردگارا! ما و برادارن ايماني ما را كه در  د:گوين آناني كه پس از ايشان آمده و مي«

 . »اند ببخشاي بر ما پيشي گرفته آوردنايمان 
 د:فرماي چنين مي هم

﴿ ََ َۡ ََ  �ۡسَتۡغِۡ َُۡمۡؤمِنَِ�  ِ ل ََ �بَِك  َ  ].19حممد: [ ﴾�لُۡمۡؤِمَ�حِت َِ
 ». و زنان مؤمن طلب بخشش بنما مردانبراي خطاي خود، «

 د:ان فرموده صرسول خدا
 د:ياب هرگاه بني آدم فوت كند، كردار (و ثواب) و ـ به جز در سه مورد ـ خاتمه مي«

وكاري ماندگار، دانشي كه پس از او مورد استفاده قرار گيرد و فرزند صالحي صدقه و نيك
278F».كه برايش دست به دعا بردارد

2 
شود؛ زيرا اعمال نيك  اين دعا عمومي است و شامل دعاي مستحب و غيره هم مي

صدقه، روزه و حج واجب است اما چون  رسد و هم اطاعت است و اجر و ثوابش به او مي
 رائت قرآن براي ميت، از نظر ائمه مذاهب اربعه جايز است.اهداء ثواب ق

، پدرم پيرمرد صيا رسول اهللا ت:آمد و گف صروزي خانمي به حضور رسول خدا
نگاه دارد. آيا تواند خود را بر روي چهارپا  سالمندي است و حج بر او واجب شده و نمي

ت بدهكار بود، اگر پدر« د:فرمو صتوانم به جاي او به حج روم؟ رسول خدا مي

                                                                                                                                                      
 اخرجه البيهقي -1

 ام احمداخرجه مسلم و ابوداود و الترمذي و النسايي و الم -2
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پرداخت « د:فرمو صپرداختم. رسول خدا چرا مي ت:گف» پرداختي؟ بدهكاريش را نمي
279F».قرض خداوند در اولويت قرار دارد

1 
ميت از اجر و پاداش اعمال  ه:شود ك در اين احاديث صحيح اين حقيقت فهميده مي

ممكن است اجر و شود و  مند مي حج، روزه، دعا و استغفاره بهره د:نيك و عباداتي مانن
را مورد بخشش ها  آن سودمند واقع شود. و خداوندها  آن پاداش كارهاي ديگر نيز به حال

هركس كه به قبرستان برود و سوره يس « ه:روايت شد صقرار دهد؛ زيرا از رسول خدا
شود و به تعداد مردگان هم اجر و پاداش  ميها  آن را بخواند، موجب تخفيف آن روز

 ».رددگ نصيب او مي
ـ در مورد سوگواري براي ميت لزم به يادآوري است كه زنان براي غيرشوهران خود 

زيرا به خاطر حفظ  روز عزادار باشند؛ ه پدر، برادر، مادر و ... تنها تا سه شبان د:مانن
هاي خانوادگي بيش از آن جايز نيست، اما براي شوهر  س�متي و پرداختن به مسئوليت

 د:ان فرموده صهارماه و ده روز عزادار بماند؛ زيرا رسول خدالزم است به مدت چ
براي زني كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست بيش از سه روز براي «

فوت كسي سوگواري كند، به جز شوهر كه به مدت چهارماه و ده روز لزم است 
280F».سوگواري نمايد

2 
ه در آن مدت چهارماه و ده روز از آن چنين در مورد كارهايي كه زن شوهر مرد هم

بايد از « ت:فرموده اس صفرمايد كه رسول خدا نمايد، ام عطيه روايت مي پرهيز مي
دار، استعمال بوي خوش ـ به جز به  كشيدن سرمه در چشم، پوشيدن لباس زرق و برق

281F».هنگام پاك شدن از عادت ماهيانه و تولد فرزند ـ بايد پرهيز نمايند

تذكر است لزم به  3
آلت، استعمال بوي خوش،  كه زن سوگوار و در حال عده براي شوهر، از استعمال زينت

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم و السنايي و المام احمد -1

 متفق عليه -2

 اخرجه مالك و مسلم و النسايي -3
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شهادت در دادگاه يا معالجه  د:هاي رنگارنگ و بيرون رفتن غيرضروري مانن حنا، لباس
بيماري، رفتن به ديدار اقوام، رفتن به قبرستان، خودداري كند. و در آخر كتاب آراء 

 رد ذكر خواهد شد.مذاهب در اين مو
ن مدت عده از منزل آاما پوشيدن لباس سياه لزم نيست و استحمام ايرادي ندارد. در 

كند و خواستگاري و  ماند و از رفت و آمد با بيگانگان پرهيز مي شوهر فوت شده باقي مي
 ازدواج با او در آن مدت جايز نيست.

 مجالس لهو و لعب
 د:ها مانن ها خود را به برخي كارها و سرگرمي ينينش بسياري از مردم در مجالس و شب

چيني و  نمايند و گاهي اوقات هم به غيبت، سخن بازي، نرد و شطرنج مشغول مي ورق
پردازند. در مورد بازي نرد، شطرنج و ... اگر به خاطر برد و  هتك حرمت ديگران مي

شمارند، اما  اروا مياي هم آن را ن باخت پول و اجناس نباشد، برخي آن را روا و عده
 د:فرماين راجع به غيبت، بدگويي و سوءظن به ديگران، خداوند متعال مي

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ  َٓ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا َتُِّبوا َۡ �  �َِ َ�  �َّظ�نِ ِِّن َ�ۡعَض  �َّظ�نِ َكثِٗ�� من ََ  ْ ََ َ� َ�َّسُسوا ِِثۡم   

 َُ َِ
َ
َ ّٞ ِ ُُ

َ
اۚ � ًِ ُ�م َ�ۡع ُِ ۡغَتٞ ّ�ۡع َُ ََ َِۡهُتُموهُۚ  يهِ َمۡيٗتا فََك َِ

َ
ُ�َل َ�َۡم َ

ۡ
ن يَُ
َ
ْ ُ�ۡم َ َُّقوا �  ۚ َ َّ  ِِنّ  �

 َ َّ ِِيم   � َّ  ].12احلجرات: [ ﴾١تَّواب  
ها بپرهيزيد؛ زيرا برخي از آن  ايد! از بسياري از گمان اي كساني كه ايمان آورده«
از ديگري غيبت ننماييد، آيا  دري نكنيد و يكي ها گناه است و جاسوسي و پرده گمان
گمان همه شما از  كدام از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ بي هيچ
پذير و مهربان  گمان خداوند بسيار توبه آيد. از خدا پروا كنيد بي بدتان مي  خواري مرده
 ». است

 د:ان فرموده صو رسول خدا
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282F».رود چيني باشد به بهشت نمي كسي كه كارش سخن«

1 
روزي از كنار قبرستاني عبور نمود  صرسول خدا ه:روايت شده ك و از ابن عباس

به خاطر گناه مهمي نيست، ها  آن بينند و عذاب صاحبان اين دو قبر عذاب مي« د:و فرمو
و انگيزي   چيني و فتنه به خاطر سخنها  آن گناه كبيره است. يكي ازها  آن هرچند يكي از

283F».بينند طهارت از نجاست خويش است كه عذاب مي ديگري به خاطر عدم

2 
بهترين « د:ان فرموده صو از عبدالرحمن بن غنم روايت شده است كه رسول خدا

هستند كه ديدارشان انسان را به ياد خداوند بيندازد و بدترين هايي  آن بندگان خداوند
يان دوستان،  دشمني خواهند در م انگيزان هستند كه مي چينان و فتنه بندگان خداوند سخن

284F».گناهان هستند ايجاد كنند و دنبال تهمت زدن به بي

3 
 صچيني است، اما در مورد تحريم غيبت، رسول خدا اين حديث بيانگر تحريم سخن

 ت:فرموده اس
چيز مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است. تعرض به جان، مال و حيثيت ديگران  همه«

285F».حرام است

4 
 ت:و فرموده اس

نام بردن از « د:دانند. فرمو خداوند و پيغمبر او بهتر مي د:نيد غيبت چيست؟ گفتندا مي«
اگر آن چيز در برادر مسلمان  د:گفتن». اي كه از آن ناخشنود شود برادر مسلمانت به گونه

شود در او وجود داشته باشد،  چه كه گفته مي اگر آن« د:ما حقيقت داشته باشد چي؟ فرمو
286F».او وجود نداشته باشد، تهمت استغيبت است و اگر در 

5 

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم -1

 اخرجه البخاري و مسلم و ابوداود -2

 اخرجه احمد -3

 اخرجه مسلم و الترمذي -4

 اخرجه مسلم و ابوداود و الترمذي -5
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ها اموري مستحب و آدابي اس�مي وجود دارند  در مورد حضور در مجالس و مهماني
 ه:مستحب هستند، از جمله آداب خوردن و آشاميدن است از جملها  آن كه مراعات

ها قبل و بعد از صرف غذا، گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم قبل از صرف غذا،  شستن دست
 داشتن از جلو خود و با دست راست و نگاه نكردن به دست ديگران است.بر

 ه:روايت شده ك صاز رسول خدا
فراموش كرديد،  چنانچههرگاه خواستيد غذا بخوريد، نام خداوند را ابتدا ذكر كنيد و «
287F».كنم آغاز و انجام آن را با نام خداوند شروع مي د:بگويي

1 
 ت:و در روايت ديگر آمده اس

يك از شما با دست چپ غذا و نوشيدني را بر دهان نگذارد، زيرا شيطان با هيچ «
288F».نوشد خورد و آب مي دست چپ غذا مي

2 

 دير خوابيدن
خوابيدن پيش از نماز عشاء كراهت دارد و گفتگوهاي غيرمفيد پس از آن نيز مطلوب 

ن است به خواهد ساعاتي را پس از نماز عشاء بيدار بماند بهتر آ نيست و اگر كسي مي
 هاي ديني، اخ�قي، علمي و ... بپردازد. تدبر در قرآن و حديث و مطالعه كتاب

ها يا پاي  خانه كه برخي عادت دارند كه بسياري از شب را در سينماها و قهوه اين
حرام و برخي ها  آن اي نيست و برخي از تلويزيون و ويديو بنشينند، كار درست و عاق�نه

خستگي، مورد وغير ضروري سبب  بيداري بي  شب چهچنانهم كراهت دارد. 
 آلودگي، فوت نماز صبح و كسلي در كار و زندگي بشود، حرام و نامشروع است. خواب

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و الترمذي -1
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 ترك قرائت قرآن
قرآن قانون و برنامه زندگي همه زنان و مردان مسلمان و باران رحمت خداوند بر 

ل، قانون، قصص و يادآوري هاست و در آن از احكام حرام و ح� سرزمين زندگي انسان
كه  وجود و حاكميت خداوند و عرصه قيامت و دورنماي آن سخن به ميان آمده و اين

اش نعمت و  مسير انسان يكي از او سرانجام بيشتر نيست، يا رفتن به بهشتي كه همه
سعادت است يا دوزخي كه سرتاپاي آن عذاب، سختي و سوختن است و در اين ميان 

دبر در معاني آيات، احساس مسئوليت و پايبندي در مقابل راهنمايي آن ت�وت قرآن، ت
 د:ان ساز سربلندي دنيا و سعادتمندي عقبي خواهد گرديد؛ زيرا خداوند متعال فرموده زمينه

حلَِك ﴿ ََ  ُٞ َُۡمّتقَِ�  �َِۡكَ�ح ِ َن ى  َٗ َٞ  �ِيهِ  ُه �ۡ ََ  ].٢ة: البقر[ ﴾٢َ� 
مورد آن وجود ندارد و راهنماي پرهيزكاران اين كتابي است كه شك و ترديد در «
 ». است

 د:فرماي و مي

فََ� ﴿
َ
ََن  َ َُ بّ ََ َت ََۡءانَ َُ الَُهآ  �َُۡق َۡ �ۡ

َ
ح قَُُوب  َ

ۡم َ�َ
َ
 ].24حممد: [ ﴾٢َ

 ». ها قفل نهاده شده است انديشند، مگر بر دل چرا در (آيات) اين قرآن نمي«
، قرائتش همراه با خشوع و فروتني در نمايد لزم است كسي كه قرآن را قرائت مي

مقابل هدايت خداوند باشد و هدف از قرائت كسب معرفت و يافتن راه هدايت و ت�ش 
 براي به دست آوردن سعادت است.

روز و حضور در  ه است انسان مسلمان در هر شرايط و در هر فرصتي از شبان لزم
قرآن را به دست فراموشي نسپارد.  محل كار، مسافرت قرائت و انديشيدن در آيات منزل،

روز باشد؛ زيرا  لزم به يادآوري است كه ختم و دوره كردن قرآن نبايد كمتر از سه شبانه
 ت:فرموده اس صرسول خدا



 339  هاي خانوادگي ها و مسئوليت بخش چهارم: فعاليت

289F».فهمد روز قرآن را ختم نمايد، چيزي از آن را نمي هركس در كمتر از سه شبانه«

1 
 د:فرماي مي صرسول خداچنين  و پس از ختم آن خواندن دعا مستحب است؛ هم

 ...»مدام عهد، پيمان و ارتباط خود را با قرآن تازه كنيد «
290F

2 
بر اين اساس كه قرآن سرچشمه خير، سعادت و هدايت است، بايد مدام با آن در 
ارتباط بود و از ت�وت و تدبر در آيات آن ت�ش و جديت نموده و تنها به ماه رمضان 

 اكتفاء نكرد.
روايت نموده است كه رسول خدا  صبن مالك و او از رسول خدا ابي السني از انس

 د:ان فرموده
كنندگان از قرآن به شمار  روز پنجاه آيه را قرائت كند جزو غفلت هركسي در شبانه«
شود، هركس دويست  شمرده مي» قانتين«رود، هركس يكصد آيه را قرائت كند، جزو  نمي

مجادله و مناقشه نخواهد نمود و هركس پانصد  آيه را قرائت نمايد قرآن در قيامت با او
291F».آيه را قرائت كند، اجر و پاداش بسيار زيادي را به دست خواهد آورد

3 
 ت:فرموده اس صچنين رسول خدا و هم

 ...»نمايند  دار شفاعت مي قرآن و روزه در روز قيامت براي اهل قرآن و روزه«

 هاي ورزشي و تفريحي فعاليت -3
زو طبيعت انسان و آراستگي در شأن او و رفتار و عملكرد راهي بازي و سرگرمي ج

 است براي تبلور انديشه و سلوك زندگي بشري.

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود و الترمذي -1

 اخرجه البخاري و مسلم -2

 رواه الدارمي و هو مرسل -3
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باشند كه تحت تأثير شرايط  هاي مختلفي مي بازي و سرگرمي داراي نمودها و شيوه
ممنوع گيرند. برخي از آ نها مباح و برخي ديگر نيز  زماني، مكاني و تحولت قرار مي

 هاي مفيد است. هاي مباح، ورزش ها و سرگرمي از جمله بازيهستند. 

 ورزش
ترديدي نيست كه به دليل فوائد و منافعي كه ورزش به دنبال دارد، پرداختن به آن در 
حد توان براي همه افراد خانواده، پدر، مادر، دختر و پسر بسيار ضروري است. به خاطر 

كه اس�م به آن اهتمام نموده و از همين فوائد و منافع جسمي و روحي ورزش است 
 خواهد امتي توانمند و بااراده و نيرومند را تربيت كند. خ�ل آن مي

بار در قرآن تكرار شده و خداوند متعال به تربيت و آمادگي امتي اهل  42» قوت«واژه 
 ت:جهاد و برخوردار از شجاعت و قوت براي رويارويي با دشمنان دستور فرموده اس

 د:ان تعال فرمودهخداوند م

﴿ ْ َا َّ ِع
َ
َ ِ� قُّو�   �ۡسَتَطۡعُتملَُهم ّما  ََ  ].60األنفال: [ ﴾من

فراهم ها  آن توانيد، براي رويارويي با هرچه را از قوت (و آمادگي و امكانات) كه مي«
 ». آوريد
مسلمانان را در مورد تقويت همه جانبه خود تشويق نموده و  صچنين رسول خدا هم
 د:ان فرموده

 تر است از مؤمن ضعيف و در هر يك از مؤمن قوي از نظر خداوند بهتر و محبوب«
292F».خيري وجود داردها  آن

1 
 د:اي از طايفه اسلم فرمودن و خطاب به عده

شما فرزندان اسماعيل هستيد و پدر شما تيرانداز ماهري بود، شما هم تيراندازي را به «
293F».خوبي بياموزيد

1 

_____________________________ 
 اخرجه مسلم عن ابي هريره -1
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ايي و آمادگي نسلي قدرتمند يكي از اهداف اس�م در همه در واقع كسب مهارت، توان
 باشد. قوانين و احكام خود مي

هر چيزي كه در جهت ذكر و ياد خداوند نباشد لهو « ت:و در روايت ديگري آمده اس
روي و دويدن، آموزش اسب، شوخي و سرگرمي  پياده« :و بيهوده است به جز چهار چيز

 ».با اهل خانواده و آموختن شنا
سواري را به فرزندان  تيراندازي، شنا و اسب« د:فرماين مي مر بن خطاب عحضرت 

294F».خويش بياموزيد

2 

 فوائد ورزش
: تقويت جسمي و عبارتند ازها  آن است كه برخي از ورزش داراي فوائد بسياري

اعضاي بدن، كم شدن چربي و زوائد بدن، جلوگيري از ستي و چاقي بيش از حد، پاك 
رسوبات مضر، تقويت و تنظيم جريان خون كه سبب بيداري فكر و انديشه شدن جسم از 

 گردد. مي
هاي  هاي رواني و ناراحتي هاي عصبي و بيماري چنين ورزش از بسياري از بيماري هم

هاي قلب را تقويت نموده، جريان خون را منظم،  نمايد، ماهيچه جسمي جلوگيري مي
طرف ديگر ترك ورزش باعث ضعف جريان  گرداند. از هاي بدن را محكم مي ماهيچه

اشتهايي، افسردگي و بسياري از  خون، التهاب مفاصل، ضعف دستگاه گوارش، كم
گردد. لزم به يادآوري است كه ترك ورزش اثرات بسيار نامطلوبي  هاي ديگر مي بيماري

 را براي انسان در پي دارد.

                                                                                                                                                      
 اخرجه احمد و البخاري -1

 176الطب النبوي :  -2
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گيري و مسابقه دو،  كشتيسواري، پرتاب نيزه،  اسب د:گوي مي /ابي القيم جوزيه
كن شدن  كنند و باعث ريشه هايي هستند كه همه بدن را به جنب و جوش وادار مي ورزش
  شوند. جذام، استسقاء، قولنج و ... مي د:هاي مزمني مانن بيماري

هاي  ورزشحج، نماز و تشييع جنازه  د:لزم به گفتن است كه اداي برخي عبادات مانن
 مي نيز هستند.بسيار مفيد و موفق جس

: ايجاد نشاط و شادابي؛ زيرا روان و روحيه ي ديگر از فوائد ورزش عبارتند ازبرخ
زند، دچار  چنان كه آهن زنگ مي شود، و هم انسان گاهي دچار سستي و تنبلي مي

هاي مفيد و سازنده  ها و سرگرمي گردد، اما از طريق ورزش، نرمش، بازي زدگي مي زنگ
 بي دوباره را به آن بازگردانيد.توان نشاط و شادا مي

ه! نبايد فراموش نمايي كه هر ظلاما حن«...  ت:آمده اس چنان كه در حديث حنظله هم
 و سه بار اين را تكرار فرمودند.» ساعتي به چيزي نيازمند است

هاي مفيد متعادل نمودن غرايز و  برخي ديگر از منافع و فوائد ورزش و بازي
وقات فراغت ـ به ويژه اوقات فراغت جوانان ـ است. ورزش سبب ها و پر كردن ا خواسته

 هاي جنسي و جلوگيري از افراط و تفريط در آن است. تنظيم كشش
هاي  شود، و خصلت چنين ورزش باعث تقويت مردانگي، شخصيت و متانت مي هم

بردباري، گذشت، تحمل شادماني در اثر پيروزي، پرهيز از تكبر و غرور، قبول شكست، 
آورد و او را به تمرين، ت�ش و  زيمت و تسليم نشدن به يأس را در انسان به وجود ميه

نمايد، و از دچار شدن به عقده، حقد  هاي آينده وادار مي اص�ح روش خود براي پيروزي
هاي مفيد  ورزش و سرگرمي د:چنان كه گفته ش كند. هم و كينه نسبت به رقبا جلوگيري مي

شود؛ زيرا خ�ء و وقت اضافه غالباً سبب انحراف و  راغت ميباعث پر كردن اوقات ف
 گردد. كاري مي بزه

جوانان ورزش را فراموش « د:نويس استاد علي طنطاوي در كتاب خاطرات خويش مي
شود و بهترين افتخار و زيبندگي  نكنيد؛ زيرا ورزش كردن سبب قوت و نيرومندي مي
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وت ايمان قرار دارد و اين امور عواملي مردان در توانايي جسمي، نيروي انديشه و ق
هاي نارواي نفساني و شهواني و برترين و  اساسي براي عدم سقوط در بات�ق كشش

بهترين عامل پر كردن اوقات پس از اداي مسئوليت بزرگي خداوند از طريق عبادت و 
يد و مسئوليت در مقابل رشد عق�نيت از طريق آموختن، مطالعه و تحقيق، ورزش روا، مف

توانند خود را  ها به ويژه جوانان مي ترين چيزي است كه انسان به دور از محرمات، گرامي
295F».به آن مشغول كنند

1 
چنين ورزش منافع و فوائد فراگير ديگري را به دنبال دارد كه شامل تقويت  هم

سازي، آسان كردن تربيت سالم و سازنده، استوار گردانيدن  نيروهاي جسمي، زمينه
 د:هاي اخ�قي مانن هاي روابط اجتماعي، عادت كردن به فضايل، آداب و ارزش پايه

صداقت، عدالت، تسلط بر خويشتن و ... و از طرف ديگر انسان را به ابداع، نوآوري و به 
نمايد و او را مورد اثبات جايگاه و منزلت   كار انداختن استعدادهاي سازنده وادار مي

هاي خود در ضمن ارتباط با ديگران ياري  مهارت ها و تواناييشخصيت و معرفت، 
هاي متراكم در ميدان ورزش گرديده و از  ها و انرژي دهد و سبب رها شدن توانايي مي

 نمايد. گيري مي حقد، دشمني، اضطراب و پريشاني خاطر پيش
ها و استعدادهاي گوناگون  چنين زمينه لزم را براي ايجاد هماهنگي ميان توانايي هم
 د:ان  فرموه صسازد؛ زيرا رسول خدا ، روحي و ذهني فراهم ميجسمي

به راستي پروردگارت بر تو حق دارد و بدن، خانواده و مهمانان هر يك بر تو داراي «
296F».حق و حقوقي هستند، ت�ش كن كه حق هر يك را به خوبي ادا نمايي

2 
انتخاب  هاي ورزشي سبب هاي ورزشي و حضور در مراكز و باشگاه ورزش و تمرين

شود و آن اندازه فهم، مردانگي و درايت را به  و رفيق صديق، پاك و پرهيزكار مي دوست
نمايد؛ زيرا انسان مسلمان آگاه  دهد كه از دوستان ناباب و ناپرهيزكار دوري مي انسان مي

_____________________________ 
 ذكريات علي الطنطاوي -1

 متفق عليه -2
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داند كه در مورد انتخاب دوست خوب و پرهيزكار و دوري از همنشين بد و  مي
 د:فرماي مي صستور داده شده است، رسول خداناپرهيزكار به او د

هاي پرهيزكار كسي را بر  به جز با اهل ايمان رفاقت و دوستي مكن و به جز انسان«
297F».خويش دعوت منماسفره 

1 
ورزش براي زنان و دختران بسيار ضروري است، اما لزم است در مكاني ورزش 

تر آن است كه در اطاق، زيرزمين نمايند كه در معرض ديد مردان بيگانه نباشند و حتي به
را مشاهده ننمايند؛ زيرا حركات ورزشي تا ها  آن و يا جايي ورزش كنند كه خويشاوندان،

حدودي به رقص و پايكوبي مشابهت دارد، و انجام آن براي زنان و دختران در حضور 
 ديگران خوشايند نيست.

 :مستحب، مباح و حرامهاي  ند، ورزششو ها در مجموع به سه نوع تقسيم مي ورزش
: تيراندازي، سواركاري و شنا؛ زيرا باشند عبارتند از شرعاً مستحب ميهايي كه  ورزش

298F».سواري آشنا كنيد فرزندان خود را با تيراندازي، شنا و اسب« ه:روايت شده ك

2 
گام،  روي، دو، پرش از موانع، پرش ارتفاع، پرش سه : پيادههاي مباح عبارتند از ورزش

روزي با هم  كبا حضرت عايشه صش مختلف جسمي و ...؛ زيرا رسول خداها نرم
اول شدند،  صمسابقه دو گذاشتند و بار اول حضرت عايشه و بار دوم رسول خدا

  د:فرمو صرسول خدا
299F».حال يك به يك شديم«

3 
با مردي به نام ركانه  صگيري مباح است؛ زيرا روزي رسول خدا چنين كشتي هم

كشتي آزاد هم ورزش مباحي است.  ه:توان گفت ك ا بر زمين زد و ميكشتي گرفت و او ر

_____________________________ 
 اخرجه احمد و ابوداود و الترمذي -1

 ريج آن بيان شدتر تخ پيش -2

 اخرجه احمد -3
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هاي مباح  هاي رزمي ورزش فو و كاراته يا در مجموع ورزش چنين جودو، كونگ هم
 هستند.

جمعي،  كشي دسته برداري، طناب شمشيربازي، چوگان، وزنه د:هايي هم مانن ورزش
 اشند.ب هاي مباحي مي تنيس، واليبال، فوتبال و ... ورزش

چنين مسابقه قايقراني، موتورسواري، چتربازي، اسكي روي يخ و برف و ... و  هم
بال، كركت و هر نوع ورزشي كه سبب س�متي و نشاط جسمي و روحي بشود و  بيس

 هاي مباحي هستند. ها در بر نداشته باشد ورزش ن زياني را براي انسا
ن رانندگي زناني كه داراي مهارت لزم به يادآوري است كه هيچ دليلي بر ناروا بود

 كافي باشند وجود ندارد.
هاي مفيدي هستند و با استفاده از  چنين كوهنوردي و شكار حيوانات ورزش هم

وسايل قديم و جديد و به وسيله سگ شكاري، شاهين و ... ـ به جز در هنگام احرام حج 
يت و آزار حتي براي و در حرم مكه ـ جايز است؛ زيرا حريم مكه بايد از هرگونه اذ

زني آزاد ـ به خاطر  : مشتهاي حرام عبارتند از بازي و ورزشحيوانات مصون باشد. اما 
، بازي با ورق (پاسور) ـ اگر براي برد و زنان حرام است ـ  هاي اجتماعي براي مشت زيان

ه چنين شطرنج از نظر حنفيه، مالكيه و حنابله حرام است، اما شافعي و همباخت باشد ـ 
حرام بودن آن مشروط به اين است كه براي قمار از آن استفاده بشود و اگر گويند  مي

 براي قمار نباشد، حرام نيست.
قوچ، خروس، گاو و ...  د:لزم به يادآوري است كه به جان هم انداختن حيوانات مانن

به  كه رقابت و مهارتي در آن وجود ندارد و حرام است و بازي تخته نرد به خاطر آن
شمارند، زيرا از رسول  شود، همه مذاهب آن را حرام مي شانس و اتفاق مربوط مي

 ه:هم روايت شده است ك صخدا
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هركس يك نوبت با نرد بازي نمايد مانند آن است كه دست خود را با گوشت و «
300F».آلوده كرده باشد  خون خوك

1 
بدهد، قمار به شمار اي كه در آن بازنده بايد مبلغي را به برنده  شركت در مسابقه

ورزشي مردمي و هاي  حكومت، يا هيأت د:آيد و حرام است. اما اگر جهتي سوم مانن مي
 ... جوايزي را براي برندگان در نظر بگيرند مانعي ندارد.

مشاهده مسابقات مستحب و مباح در محل مسابقه يا از طريق تلويزيون و ويديو مباح 
 ت:اند كه حضرت عايشه فرموده اس روايت كرده است؛ زيرا امام مسلم و امام بخاري

را ديدم كه در درب منزل من، بازي و نمايش  صسوگند به خداوند! خود رسول خدا«
كردند، مشاهده  بازي مي صهاي خود در داخل مسجد رسول خدا حبشيان را كه با نيزه

را ها  آن يشبا رداي خود حجابي رخت تا من هم بازي و نماها  آن فرمود و ميان من و مي
دادند، نگاه كنم و به خاطر من  كه مانند دختران نوجوان بسيار ع�قمند به بازي نمايش مي

301F».ايشان مدتي را منتظر ماند، تا من منصرف شدم

2 
مشاهده مسابقات ورزشي از تلويزيون مشروط به مراعات موازين شرعي و ستر 

باشند. اكثريت فقهاي حنفيه و  يعورت است و فقها در اين مورد داراي دو نوع ديدگاه م
توانند ورزش مرداني را كه از  زنان مي ه:تر بر اين باورند ك مالكيه و حنابله در روايتي قوي

خالي از شهوت و ... باشد، نگاه ها  آن نگاه كردن چنانچهپوشيده باشد، ها  آن زانو تا ناف
سط حضرت تو صكنند و آنان به مشاهده نمايش حبشيان در مسجد رسول خدا

 نمايند. استدلل ميك حضرت عايشه 
اما من بر اين باورم كه نگاه متقابل مردان و زنان نامحرم در سينما، تلويزيون، ويديو و 

اي كه سبب تحريك شهوت بگردد حرام است و رفتن به سينما و نگاه كردن به  ... به گونه

_____________________________ 
 اخرجه مسلم و مالك و احمد -1

 متفق عليه -2
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جدا بودن مكان مردان و  رعايت شده باشد به شرطها  آن هايي كه موازين دين در فيلم
 زنان نامحرم، مانعي ندارد.

 خدمات به مادران و نوزادانارائه 
بسيار ضروري ها  آن تأسيس مراكزي براي ارائه خدمات مورد نياز به مادران و كودكان

است؛ زيرا در دنياي معاصر مادران ـ به ويژه مادران باردار ـ به مراقبت و ارائه خدمات 
توسط ها  آن يگران دارند و بايد زمينه لزم براي مراجعه و معالجهنيازي بيشتر از د

متخصصين و نگهداري از نوزادان و تهيه دارو و امكانات كافي برايشان فراهم شود و 
ها  آن ها و پس از مسئوليت فراهم نمودن امكانات لزم براي اين هدف برعهده حكومت

ايط و فضاي مناسب روحي، جسمي و هاي خيريه مردمي است، تا شر ها و جمعيت هيأت
تندرستي را براي مادران و نوزادان فراهم گردانند؛ زيرا اگر مادران از س�مت جسمي، 
رواني و اسودگي خاطر برخوردار باشند، نوزادان سالمي را به دنيا خواهند آورد و پس از 

نيز ها  آن و كودكانتوانند به نگهداري و تربيت از آنان اقدام نمايند  تولد هم به خوبي مي
چنين مراقبت از كودكان و  هاي جسمي و روحي قرار نگيرند. هم در معرض بيماري

فلج اطفال، حصبه، آبله و ...  د:هاي خطرناكي مانن در مقابل بيماريها  آن واكسينه نمودن
 بسيار ضروري است.

 لزم است پدر، مادر و ديگر خويشاوندان رشد جسمي و رواني كودكان خود و
 نزديكان را زير نظر داشته باشند و در صورت نياز و هنگامي كه مشكلي را در مسير رشد

تر  مشاهده كردند، به پزشك و يا مربيان متخصصي مراجعه نمايند. از همه مهمها  آن
دارند و مورد توجه  را دوست ميها  آن كودكان بايد احساس كنند كه پدر، مادر و نزديكان

اس�م احكام و رهنمودهاي بسيار  :تر نيز گفتيم چنان كه پيش ند و همده و مراقبت قرار مي
ارزشمندي را براي تربيت فكري، روحي، جسمي و اخ�قي كودكان ارائه نموده است، كه 

 :عبارتند ازها  آن نقش مهمي را برعهده دارد كه برخي ازها  آن در تربيت اس�م و طبيعي
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ور محبت، شفقت و مهرباني است؛ زيرا رسول بغل كردن ـ و حمل نمودن كودكان، تبل
از منبر  صروزي رسول خدا« د:گوين كرد و حتي مي كودكان را بغل مي صخدا

را بغل نموده و بالي منبر جلو دست خود  كاش پايين آمد و حسن و حسين  خطابه
302F».قرارشان داد

1 
د. امام مسلم بوسيدن كودكان نيز نقش مهمي را در نشاط و شادابي كودكان برعهده دار

رع تميمي در حضور رسول قروزي ا« ه:نمايند ك از ابوهريره نقل مي كو امام بخاري
او را بغل نموده و بوسيد.  صآمد. رسول خدا كنشسته بود كه حسن بن علي صخدا

من ده تا فرزند دارم كه تاكنون هيچ كدام از آنان را  صيا رسول اهللا ت:افرع گف
هركس كه مهربان نباشد، ديگران « د:هي به او نمود و فرمونگا صام. رسول خدا نبوسيده

 ».با او مهربان نخواهند بود
 ه:پرسي با كودكان كاري بسيار مطلوب و سازنده است. روايت شده ك س�م ـ و احوال

از كنار جمعي از كودكان كه به بازي و سرگرمي مشغول بودند، ص روزي رسول خدا«
303F».س�م فرمودها  آن به كرد. وقتي كه نزديك شد عبور مي

2 
بازي ـ و سرگرمي نمودن با كودكان زمينه خوبي را براي رشد طبيعي و تقويت نشاط 

گرداند. و سبب تقويت استعدادهاي فكري و جسمي و  فراهم ميها  آن و شادابي در
ها براي انسان بسيار مهم و حياتي هستند  گونه س�متي شود و اين ميها  آن س�مت رواني

بازي و ... پيامدهاي   هاي شنا، فوتبال، دو، واليبال، طناب ا نمودن آنان با ورزشو آشن
با كودكان بازي و شوخي و مهرباني  صمطلوبي را به دنبال دارند. رسول خدا

فرمودند و گاهي حسن و حسين بن علي در كودكي به هنگام سجده بر روي پشت  مي
كردند  غير نماز هم همين كار را مي گرديدند و گاهي در سوار مي صمبارك رسول خدا

_____________________________ 
 اخرجه الترمذي -1

 رواه ابوداود-2
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304F».مركب بسيار خوبي داريد« د:فرمو هم مي صنمودند و رسول خدا مي» حل حل«و 

و  1
 ت:فرموده اس صچنين رسول خدا هم

305F».هاي كودكانه بپردازيد ها و سرگرمي هر كدام از شما كه كودكي داريد، با او به بازي«

2 

 لباس و آراستگي
آراستگي اموري مستحب و بري مباح و برخي هم حرام در ارتباط با لباس و 

باشند. آراستگي و وسايل زينتي همه آن حالتي و چيزهايي است كه سبب زيبايي و  مي
هاي مربوط به  ها و آراستگي هاي خدادادي و لباس شوند و شامل زيبايي برازندگي مي

فتنه و فساد را فراهم شود. اين امور زماني مشروع هستند كه زمينه  زيورآلت و ... مي
چشمي نگردد و با بدنيتي و خودنمايي و تكبر  شكستگي و چشم و هم ننمايند و سبب دل

زيورآلت  د:زينت به چيزهايي مانن د:گوي مي» الكشاف«همراه نباشد. زمخشري در تفسير 
آرايش ها  آن شود كه معمولً زنان خود را با يا مواد آرايشي مثل حنا و سرمه گفته مي

انگشتر يا سرمه كشيدن چشم ظاهر باشد، نمايان بودن  د:ماننها  آن نمايند. و هر كدام از مي
بند، گردنبند و گوشواره كه معمولً  دست د:آن مانعي ندارد. اما نماياندن زيورآلتي مانن

به محارمي ها  آن زير پوشش و روسري قرار دارند، به بيگانگان حرام است و تنها نماياندن
 شوهر و فرزندان و بقيه اقوام محرم جايز است. :دمانن

پوشانيدن زينت و آراستگي كه معمولً  ه:اصل قضيه اين است ك د:گوي شوكاني مي
ضروري است ها  آن هنگام خريد، فروش و حضور در دادگاه براي شهادت، نشان دادن

و اين زماني  است.ي مستثنها  آن مانعي ندارد و اين امور از اصل عموميت نهي از ابداي
وجود نداشته باشد كه دارد و بر اين اساس منظور از ها  آن است كه نصي در مورد جواز

 ت:گانه زير اس زينت يكي از امور سه

_____________________________ 
 اخرجه ابن ابي الدنيا -1

 اخرجه الريعمي -2
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 استعمال مواد آرايشي و سرمه براي زيبايي چهره. -1
 بند، گوشواره و ... بند، گردن انگشتر، دست د:آلتي مانن به كار بردن زينت -2

 هايي كه همه بدن ـ به جز دست و صورت ـ را بپوشانند. ها و پوشش لباس -3

اس�م مردان و زنان را به آراستگي، زيبايي، پاكيزگي و حفظ پوشش اس�مي و حجاب 
 د:ان فرا مي خواند. خداوند متعال فرموده

َم َِ�َنَة  قُۡل ﴿ َّ َِ ِ َمۡ�  َّ �  ٓ�َِّ �  ِ َج َِعَِبادِه ََ َۡ
َ
ِ ِمَ�  �َّطينَِ�حِت ََ  ۦَ َن ِق� �ل َۡ  ِِ ِيَ� َءاَمُنواْ  َّ ِ قُۡل ِ�َ ل

 ِٖ َيا �ۡ�ََيوح ّۡ الَِصٗة يَۡوَم  �ّ� َۡقَِ�حَمةِ� ََ ُل  � ِ صن َۡ ُّ حلَِك  ََ ۡعََُموَن  ��َ�حتِ َك َُ   ٖ  ].32األعراف:[ ﴾٣ََِقۡو
هاي  هايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و نيز روزي : زينت) بگوپيامبر(اي «
ها) در زندگي دنيا براي كساني است  : اين (نعمتكسي حرام گردانيده؟ بگوزه را چه پاكي

گونه آيات خود را براي  باشد. اين اند و در روز قيامت خاص آنان مي كه ايمان آورده
 ». كنيم دانند به روشني بيان مي گروهي كه مي
 د:ان فرموده صرسول خدا

306F».دارد يخداوند (سرچشمه) زيبايي است و زيبايي را دوست م«

1 

آئين اس�م مسلمانان را به همه مسائلي كه نظافت و زيبايي را به دنبال دارد از جمله 
هاي فطرت بشري  وضو و غسل دستور داده و به انجام ده موضوع كه جزو ويژگي

 ت:فرموده اس صكه رسول خدا ه:روايت شد كباشند سفارش نموده است. از عايشه مي
كوتاه كردن موي سبيل، گذاشتن  ت:هاي فطري اس يها و ويژگ ده چيز جزو خصلت«

ريش، مسواك كردن، زدن آب به داخل بيني، گرفتن ناخن، شستن دستان (قبل و بعد از 
غذا) كندن موي بغل، كوتاه كردن موي جلو و طهارت (پس از قضاي حاجت) و 

307F».گردانيدن آب در دهان و ختنه كردن

2 

_____________________________ 
 اخرجه مسلم و احمد و الترمذي -1

 رواه احمد و مسلم و النسايي -2
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 صرسول خدا د:گوين ارتباط با اين حديث ميامام احمد و النسايي و امام بخاري در 
مسواك « ت:گف فرمود و مي جداگانه مسلمانان را به ضرورت مسواك كردن ترغيب مي

 ».شود كردن سبب پاكيزگي دهان و رضايت خداوند مي
چنين اس�م زنان اهل ايمان را به دوري از عريان نمودن جسم و ظاهر شدن در  هم

 د:فرماي مي صند و خطاب به همسران رسول خداك جلو چشم بيگانگان دعوت مي

َج ﴿ ّ�َََ  �َ َۡ ّ�َ ََ  �َ ََ حِهَِّيةِ ِِ ُ�ُيوتُِ�ّ�  ََ ََ�ح  �َۡ
ُ
 ].33األحزاب: [ ﴾�ۡ�

چون (زنان) زمان جاهليت اول، خود را به  خويش مستقر شويد و هم هاي خانهدر «
 ». ديگران ننمايانيد

مسلمان دستور فرموده كه در حضور مردان  و به صراحت به آنان و زنان و دختران
 د:فرماين بيگانه حجاب، حرمت و متانت خود را حفظ نمايند و مي

َها﴿ ُّ
َ
َ � َٓ  ّ ِِ �َِسآءِ  �َّ ََ َََناتَِك  ََ َك  َِ ح ََ َۡ

َ
ِ َ�حبَِبِِه�ّ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ قُل �ن ََ َِّ� َعََۡيِهّ� ِم�  َۡ  ﴾يُ

 ].59األحزاب: [
هاي خود را بر  پوشش :دخترانت و زنان و دختران مؤمنان بگو و زناناي پيامبر به «

 ». خود فروتر بگيرند
نيشابوري پوشانيده است.  اي بوده كه سر و گردن و سينه زنان را مي پارچه» جلباب«

در آغاز ظهور اس�م زنان براساس عادت عصري جاهلي « د:گوي ن آيه ميدر تفسير آ
آمدند. و پس از آن بود كه به  ادي به ميان مردان ميمحجبه نبودند و با لباس و پوشش ع

 ».آنان دستور داده شد، سر و گردن خود را بپوشانند
كه لباس را براي محافظت از بدن در مقابل گرما،  چنين خداوند متعال به خاطر آن هم

 د:فرماي سرما و براي ستر عورت در اختيار انسان قرار داده، بر او منت نهاده و مي

ِ�َاُس  ِ�ٓ َ�حبَ ﴿ ََ َِ�ٗشا   ََ ِي َسۡو�تُِ�ۡم  َح َا َعََۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ� َۡ َِ �
َ
َ َۡ حلَِك  �ّ�ۡقَوىح َءاَدَم قَ ََ

  �ۡ  ].26األعراف: [ ﴾ََ
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را  شماهاي  اي فرزندان آدم به حقيقت ما براي شما لباس را فرو فرستاديم كه عورت«
 ». ولي بهترين جامه، (لباس) تقواست رود، پوشانده و براي شما زينتي به شمار مي مي

اند كه اگر بدن زنان از زير لباس معلوم  به اين موضوع اشاره فرموده صرسول خدا
 د:ان آيد و در اين رابطه فرموده باشد، پوشش و حجاب به حساب نمي

اند، اما لخت و عريانند، گمراه و  هستند زناني كه (در ظاهر) لباس بر تن كرده«
گاه احساس  شوند و بوي آن را هيچ گاه به بهشت برده نمي هيچها  آن اند، كننده گمراه

308F».نخواهند كرد

1 
چنين اس�م ستر عورت را جزو لوازم شرم و حياء برشمرده و حياء و شرم را جزو  هم

ايمان به حساب آورده است و پوشانيدن جسم، خصلتي طبيعي و فطري است كه شياطين 
آدم و حوا را براي اولين بار برداشتند، با استفاده از همه چنان كه پوشش  خواهند هم مي

وسايل امروز مانند فيلم، عكس و ...، زنان مسلمان را با آن بيگانه نمايند. خداوند متعال 
 د:فرماي مي

َُ  �لّشۡيَ�ح�ُ لَُهَما  فَوَۡسوََس ﴿ َي لَُهَما َما  َِ ُۡب َِ َما  ۥَِيَ ِۡ قَا ََ ۡنُهَما مِ� َسۡو�تِهَِما  حُكَما َُ ََّهُ

ۡ� َ�حِذهِ  َُ َُّ�َما  ََ ِٖ ََ َۡ َۡ تَُ�و�َا ِمَ�  �لّش
َ
َََكۡ�ِ َ َُ ن تَُ�و�َا 

َ
ََقَاَسَمُهَمآ ِِ�نِ   ٢ �ََۡ�حِ�ِي�َ ِِّ�ٓ َ

�َ ََُكَما لَِمَ�  ِۡ حُهَما ٢ �َّ�حِص َُّ ََ � فَََّما ََاقَا  فَ  ََ َُ َٖ بُِغ ََ َۡ َُُهَما  �لّش ۡت لَُهَما َسۡو� ََ َََطَِۡقا بَ
ِق  ََ ََ اِن َعََۡيِهَما ِم�  َۡ ِۡص َّنةِ ََ ۡۡ  ].22 -20األعراف: [ ﴾�

پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد. پس چون آن دو از (ميوه) آن درخت «
هايشان بر آنان آشكار شد و به چسبانيدن برگ (هاي درختان)  (ممنوع) چشيدند، برهنگي

مگر شما را از اين درخت  د:شان بر آن دو بانگ زبهشت بر خود آغاز كردند. و پروردگار
 ». منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براي شما دشمني آشكار است

_____________________________ 
 اخرجه مسلم و مالك في الموطأ -1
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مرد  د:گوين نمايم كه مي در رابطه با نظر و نگاه به همين رأي ابوحنيفه اكتفاء مي
چنين زنان  و هم تواند به همه بدن مردان ديگر، به جز از زانو تا ناف نگاه نمايد مي
خوف گناه و فتنه را نداشته باشند، به جز از زانو تا ناف مردان را نگاه  چنانچهتوانند،  مي

309F».كنند

1 

 حدود عورت مردان و زنان
شود كه پوشانيدن آن  هايي از بدن انسان گفته مي به قسمت» عورت«از نظر شرعي 

ده عورتشان با ديگري واجب است و زن و مرد هر يك با توجه به طبيعت خود محدو
شمارند. عورت مردان از ناف  كند. حياء، ادب و ستر و پوشيدن عورت را لزم مي فرق مي

تا زانوهاست و عورت زنان ـ كه نبايد آن را در حضور مردان بيگانه و نامحرم كشف 
نمايند ـ همه بدن آنان، به جز مچ هر دو دست و صورت اوست، كه توضيح آن خواهد 

 آمد.
ت اس�م پوشانيدن عورت را با لباس مناسب واجب گردانيده و خداوند متعال شريع

 د:فرماي مي

َِ�ٗشا َ�حَبِ�ٓ ﴿ ََ ِي َسۡو�تُِ�ۡم  َح َا َعََۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ� َۡ َِ �
َ
َ َۡ  ].26األعراف: [ ﴾َءاَدَم قَ

شاند و هاي شما را بپو ايم كه عورت اي فرزندان آدم! ما لباسي را براي شما مهيا كرده«
 ». ايم) لباسي زينتي را (نيز برايتان ساخته

كس  كس و نگاه به عورت را به هيچ شريعت اس�م كشف عورت را در حضور هيچ
هاي غيرديني و  هاي موجود فاسد و ناروا در ميان جامعه اجازه نداده است و همه حرف

شمارد. و  نمي شمارد و خواندن نماز را بدون ستر عورت صحيح غيراخ�قي را مردود مي
 د:فرماي مي

﴿  َ ِۡ ۡس َُ  ِ
ن ُُ  ََ َاْ َِ�ََّتُ�ۡم ِعن ُذ  ].31األعراف: [ ﴾َُ

_____________________________ 
 102-100ص تكمله فتح القدير   -1
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 ». در هر مسجد و (عبادتگاهي) لباس خويش را بپوشيد و (آراستگي را حفظ كنيد)«
حتي اگر انساني خود در تنهايي و خلوت هم باشد، ادب و اخ�ق ايجاب حكم 

 تا م�ئك خداوند را همراه با خود احساس نمايد. نمايد كه عورت خويش را بپوشاند، مي
توان به موارد  باشند كه از جمله مي دليل وجوب ستر عورت در سنت نبوي بسيار مي

310F».به جز در كنار همسرتان عورت خود را براي ديگران آشكار نسازيد« د:زير اشاره نمو

1 
311F».تر از ناف عورت هستند بالتر از زانو و پايين«

2 
312F».د ميان ناف و زانوي اوستعورت مر«

3 
مردان به عورت مردان و زنان به عورت زنان ديگر نگاه نكنند، و دو مرد در يك بستر «

 ».نخوابند و دو زن در يك بستر در كنار هم نخوابند
اين حديث اخير دليل واضح و قاطع در مورد حرام بودن نگاه به عورت است و نگاه 

 نارواست. متقابل زن و مرد به عورت يكديگر

 آراء علما در مورد حدود عورت

 الف. مردان
به جز مالكيه همه فقها و علما بر اين باورند كه عورت مرد حد فاصل ناف و زانوي 

در جايي نشسته بودند كه باد زانوي او را كشف نمود، و در  صزيرا رسول خدا«اوست؛ 
زانويش  صخدا رسيد، رسول اين هنگام كه حضرت عثمان داشت به حضور ايشان مي

313F».را پوشانيد

4 

_____________________________ 
 اخرجه احمد و اصحاب السنن -1

 اخرجه الدار قطني و البيهقي -2

 اخرجه مسلم و احمد و ابوداود -3

 اخرجه البخاري -4
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رأي  د:فرماي اند يا خير؟ امام غزالي مي در اين مورد كه آيا خود ناف و زانو عورت
صحيح آن است كه خود زانو و ناف عورت نيستند. از امام شافعي روايت شده است كه 
زانو عورت نيست اما ناف عورت است و شافعيه بر اين باورند كه پوشانيدن مقداري از 

 كه عورت به صورت كامل پوشيده باشد، واجب است. انو و ناف به خاطر آنز
دانند و  چون شافعيه عورت مرد را حد فاصل ميان ناف و زانوي او مي حنابله هم هم

عورت مرد از ناف تا زانوي « ه:نمايند ك استدلل مي صبه اين حديث رسول خدا
 ».اوست

 ب. زنان
ها و چهره زنان، همه بدن آنان  د كه به جز دستنظر دارن علما در اين مورد اتفاق

 د:فرماي عورت است و بايد در حضور مردان بيگانه پوشيده باشد؛ زيرا خداوند متعال مي

َ�حبَِبِِه�ّ ﴿ ََ َِّ� َعََۡيِهّ� ِم�  َۡ  ].59األحزاب: [ ﴾يُ
 ». هاى بلند] خود را بر خويش فروافكنند ها [روسرى جلباب«

 د:طاب به اسماء فرموخ صچنين رسول خدا هم
شان، نبايد  اي اسماء! هرگاه زنان به سن بلوغ رسيدند، به جز صورت و كف دستان«

314F».شان ديده شود قسمت ديگري از بدن

1 
 و اين حديث دليلي است بر روا بودن كشف چهره و دستان.
نظر دارند، و در كل داراي  اما در مورد حدود عورت زنان فقها به جز مالكيه اخت�ف

 د:گونه رأي هستن سه
 باشد. همه بدن زنان به جز كف دستان و صورت عورت مي د:گوي امام احمد مي -1
همه بدن زنان به غير از صورت و كف دستان عورت  د:گوي امام شافعي مي -2

 باشد و پشت و رو و كف پا نيز عورت است. مي
315F

1 

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1
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و كف و روي همه بدن زنان به غير از كف دستان و چهره  د:گوي امام ابوحنيفه مي -3
گيري  باشد. و ظاهراً اين رأي از آسان بندند، عورت مي پا و جايي كه خلخال مي

 شود. بيشتري برخوردار است و غالباً به آن عمل مي
316F

2 

 »اال ما ظهر منها«در مورد تفسير ها  آن علت تفاوت ديدگاه علما به تفاوت نظر

 گردد. برمي
چون مردها دارند و زنان در  نزلتي همهاي خنثي م لزم به يادآوري است كه انسان

هاي  داد آدم اجازه نمي صشان را كشف نمايند؛ زيرا رسول خدا نبايد عورتها  آن حضور
 خنثي وارد مجلس زنان بشوند.

: پدر، پدربزرگ، پدر همسر، پسران همسر باشند عبارتند از با زن محرم مي مرداني كه
تواند در  فرزندان برادر و خواهر، كه زن مي(از زني ديگر) و برادران رضاعي و نسبي و 

چنين پيرمردان و كودكان  تنها زينت و آراستگي خود را كشف نمايد، همها  آن حضور
 د:ان نابالغ و زنان هم دين هم حكم محارم را دارند. خداوند متعال در اين رابطه فرموده

﴿ ۡۡ َ� ََ َِهِۡم  ح ََ بۡ
َ
واْ مِۡ� � ِّ ُغ َُ َُۡمۡؤِمنَِ�  ِ َن ح لَُهۡمۚ ِِّن قُل  ََ َۡ

َ
حلَِك َ ََ ُهۡمۚ  ََ َ َُ ُظواْ فُ َۡ َ َّ بُِ�ۢ بَِما  � ََ

يَ� َِ�َّتَُهّ�  ٣يَۡصَنُعوَن  َِ ۡب ُُ  �َ ََ ُهّ�  ََ َ َُ ۡظَ� فُ َۡ ۡۡ �َ ََ َِهِّ�  ح ََ بۡ
َ
َ� ِمۡ� � ِۡ ُِ ۡغ َُ َُۡمۡؤِمَ�حِت  ِ َن ََقُل 

ح  َِهِّ� َ�َ ُُم ِِ  �ََۡ ِ�َۡ
ۡۡ ََ ََ ِمۡنَها   َه ََ َۡ َءابَآ�ِِهّ� ِِّ� َما 

َ
يَ� َِ�ََّتُهّ� ِِّ� ِ�ُُعوَ�ِِهّ� َ َِ ۡب ُُ  �َ ََ ُيوَِِهّ�   َُ  

ح�ِهِ  �َ َۡ َۡ بَِ�ٓ ِِ
َ
ح�ِِهّ� َ �َ َۡ ِِ َۡ

َ
ۡ�َنآءِ ُ�ُعوَ�ِِهّ� َ

َ
� َۡ
َ
ۡ�َنآ�ِِهّ� َ

َ
� َۡ
َ
َۡ َءابَآءِ ُ�ُعوَ�ِِهّ� َ

َ
َ َۡ

َ
حتِِهّ� َ �َ ََ

َ
َۡ بَِ�ٓ َ

َ
َ �ّ

 ِ � َِ
َ
يَۡ�حنُُهّ� َ

َ
َََكۡت � َُ َۡ َما 

َ
ِ�  �َّ�حبِعِ�َ َسآ�ِِهّ� َ َْ

ُ
َ ِ�ۡ�َ ََ َۡ ِِ ةِ ِمَ� �ۡ�ِ ا ََ ِ َن َِ  �ل

َ
لِ َ ۡۡ ِ ِي�َ  �َطن َّ لَۡم  �

ح َعۡوَ�حِت  َاْ َ�َ َُ ۡظَه ََ  �َّنَِسآءِ� َُ َِۡۡ� مِ� َِ�َّتِِهّ�ۚ  َُ ُۡعَََم َما  ِۡ َِِهّ�  َُ َۡ
َ
ََۡ� بُِ َ� يَۡ�ِ َُٓواْ َِِ� ََ ِ تُو َّ � 

يَّه 
َ
ِيًعا � وَن  �لُۡمۡؤِمُنونَ ََ ُۡ َِ ۡۡ َُ َُّ�ۡم   ].31 -30النور: [ ﴾٣َََع

                                                                                                                                                      
 383ص  190ـ الروضه معنوي :  780ص  2الوسيط ج  -1

 211ص  1ـ الشرح الكبير ج  185ص  1مغني المحتاج ج  -2



 357  هاي خانوادگي ها و مسئوليت بخش چهارم: فعاليت

(اي پيامبر!) به مردان مؤمن بگو (از زنان نامحرم) چشمان خويش را فرو گيرندن و «
 برايهاي خويشتن را (با پوشانيدن و دوري از پيوند نامشروع) مصون بدارند. اين  عورت

آگاه است *  دهند چه انجام مي گمان خداوند از آن  تر است. بي تر و محترمانه ايشان زيبنده
هاي خويشتن را  : چشمان خود را (از نامحرمن) فرو گيرند و عورتو به زنان مؤمنه بگو

چون سر،  را (هم (با پوشاندن و پرهيز از رابطه نامشروع) مصون دارند و زينت خويشتن
نمايان نسازند؛ مگر آن مقداري كه گردن، خلخال، گردنبند و بازوبند)  قسينه، بازو، سا

هاي خود را به يقه و  معمولً پيدا هستند (مانند دستان و صورت) و روسري
هايشان آويزان كنند و زينت (اندام و زيورآلت) خود را نمايان نسازند، مگر براي  گريبان

شان،  شان، برادران شان، پسران شوهران ، پسرانشان شان، پدران شوهران شان، پدران شوهران
شان و دنباله  كيش) خودشان، كنيزان شان و زنان (هم شان، پسران خواهران پسران برادران

نيست ها  آن افراد خنثي و ابله، پيران فرتوت و افراد فلج) كه نياز جنسي در د:رواني (مانن
اند و پاهاي خود را (به هنگام راه  هو كودكاني كه هنوز بر عورت زنان آگاهي پيدا نكرد

شان نمايان نشود. اي مؤمنان! همگي به سوي  هاي پنهاني رفتن به زمين) نكوبند تا زينت
 ». خدا برگرديد تا رستگار (و سعادتمند شويد)

لزم به گفتن است كه زنان درحضور محارم مرد و زن خود و خدمتكاراني كه داراي 
توانند زيورآلت  ميفتنه و فساد در موردشان وجود ندارد  غريزه جنسي نيستند و خوف و
جلب توجه بند و غيره براي  چنين به هم زدن پابند، دست و زيبايي خود را نپوشانند و هم

 نامحرمان حرام و نامشروع است.
آن را نپوشاند، تواند  حدود عورت زنان كه در حضور افراد محرم اعم از مرد و زن مي

هاي ديگر بدن  به جز سر و دست همه قسمت د:گوين ست. اما مالكيه مياز سينه تا زانو
زنان حتي در حضور محارم او نبايد بدون پوشش باشد. براي مثال روا نيست در حضور 

 افراد محرم خود حتي پدر و برادر سينه، ران و پشت خود را نپوشاند.
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كه  معمولي را بدون آنتوانند پوشش و لباس  اند مي اما زماني كه به سن پيري رسيده
 د:فرماي شان نمايان باشد ـ بيرون بياورند؛ زيرا خداوند متعال مي بدن

﴿ ََ َُ حِع ََۡقَ� ّنَِسآءِ مَِ�  � حِ�  �َ َّ ۡعَ� َُِياَ�ُهّ�  � َِ ن يَ
َ
َناٌح َ َُ َٖ َعََۡيِهّ�  َۡ ا فَََ ِٗ وَن �َِ�ا َُ َۡ َ� يَ

ن �َۡستَۡعِۡ 
َ
َ ََ حِت بِِِ�َنة �  ََ ِ ََ َ�ۡ�َ ُمَتَ�ن ۡ�  لُّهّ�ۗ  ََ  �َ ۡۡ ُ َّ  ].60النور: [ ﴾٦َسِميٌع َعَِيم   �

اي كه اميد و تمايلي به ازدواج ندارند، اگر لباس هاي خود را (با  گير شده زنان زمين«
حفظ پوشش بدن) بيرون بياورند (و با لباس معمولي با ديگران معاشرت كنند) گناهي بر 

(خودنمايي) و نشان دادن زينت نباشد. (اما به  آنان نيست. در صورتي كه هدف آنان
كه سالمندان سرمشق جوانان هستند) اگر عفت و احتياط را مراعات كنند  خاطر آن

 ». برايشان بهتر است و خداوند شنواي (گفتارها) و آگاه (از كردارها) است
 اما زن و شوهر اجازه دارند به همه بدن يكديگر (به جز عورت) نگاه نمايند.

 . عورت كودكانج
در مورد محدوده عورت كودكان علما داراي دو ديدگاه هستند. ديدگاه اول متعلق به 

 اكثريت و جمهور علما و ديدگاه دوم مربوط به فقهاي مذهب امام شافعي است.
عورت كودكان دختر با كودكان پسر با هم فرق  د:گوين جمهور يا اكثريت علما مي

 كنند. مي
 :شان به دو صورت است. اول ودكان دختر حدود عورت: كعورت دختران -1

رت است از مابين چون دختران عاقل و بالغ پوشانيدن آن واجب و عبا حدودي كه هم
مستحب است و به دختراني مربوط ها  آن : قسمتي از بدن كه پوشانيدنزانو و ناف. دوم

بر حدود ناف تا زانون به دوازده سيزده سال رسيده باشد. كه اضاله ها  آن شود كه سن مي
مستحب است سينه و بازوها و پشت و پهلو و سر و سينه و ساق و گردن او پوشيده 

 باشد.
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شان به  ها از بدن لزم به يادآوري است كه دختران دوازده سيزده ساله اگر آن قسمت
 شود، لزم است نمازشان را پس از پوشانيدن آن دوباره بخوانند. اما هنگام نماز نمايان

تر اگر چنين چيزي برايشان پيش بيايد، لزم نيست نمازشان را  سن و سال دختران كم
 اعاده كنند.

آيد،  شان عورت به حساب مي : در مورد پسران كه چه قسمتي از بدنعورت پسران -2
كمتر از نه سال باشد، كشف و نگاه كردن به حد ها  آن رأي راجح آن است كه اگر سن

 ان جايز نيست. اما بقيه بدن او مانعي ندارد.ش فاصل ناف تا زانوي

 انواع زينت و آرايش
در مورد زينت و آرايش اصل بر مباح بودن آن است. و آرايش زن براي شوهر و 
شوهر براي همسر خود مستحب است. اما آرايش زن براي مردان بيگانه حرام، نامشروع و 

 د:از طريق وسايل مختلفي ماننبندوباري است و زينت و آرايش  ساز فساد و بي زمينه
 گيرد. آلت، پاكيزگي، بوي مطبوع، آرايش مو و چهره انجام مي لباس، زينت

 لباس :اول
سيما،  ه:شود و براي مرد مستحب است ك آراستگي از طريق لباس شامل مرد و زن مي

 ظاهر و لباس او زيبا و آراسته باشد و اين آراستگي از نظر شرعي و طبيعت بشري كاري
مطلوب است. اما براي مردان پوشيدن لباس ابريشم خالص و استفاده از انگشتر، ساعت، 

چنين  بند، دسته كليد و ... ساخته شده از ط� و نقره حرام است. هم بند، گردن دست
 د:ان فرموده صاستفاده از ظروف ط� و نقره براي مرد و زن حرام است. رسول خدا

كنيد و در ظروف ط� و نقره آب و غذا ننوشيد و لباس ابريشم و ديباج بر تن ن«
317F».گونه ظروف در دنيا و در قيامت از آن شما خواهد بود نخوريد و ...؛ زيرا اين

1 
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هركس به خداوند و جهان پس از مرگ باور دارد، از « ه:و روايت شده است ك
318F».پوشيدن لباس ابريشم و استعمال ط� پرهيز نمايد

1 
ابريشم و ط� براي مردان جلوگيري از تكبر، خودخواهي و علت حرام بودن استعمال 

هاي  شكسته شدن قلب نيازمندان و از طرف ديگر مردانگي و غيرت با پوشيدن لباس
 نازك، زنانه و بسيار نرم سازگاري ندارد.

اما استعمال ط� براي دندان اگر جايگزين مناسب ديگري، نباشد، مانعي ندارد، و 
مرداني كه ناراحتي پوستي دارند و پزشك متخصص و مسلمان،  استعمال ابريشم براي

چنين به هنگام خواندن نماز  هيچ پارچه ديگري را براي او مناسب نداند، مانعي ندارد. هم
 براي ستر عورت اگر هيچ پارچه و لباسي به جز ابريشم نباشد، استعمال آن ب�مانع است.

اشد، در منزل و براي خويشاوند شوهر پوشيدن لباس حرير با هر رنگ و كيفيتي كه ب
ديگر رايش مو به وسيله نوارهاي ابريشمي و استفاده از زيورآلت ط� و نقره و آو 

با سرشت زنانه و جلب توجه شوهر براي زنان به ها  آن زيورآلت به خاطر سازگاري
 دهند.ويژه زنان شوهردار جايز است. اما نبايد خود را در معرض نگاه نامحرمان قرار 

 شروط لباس پوشيدن
پوشيدن لباس نو و تميز همراه با تواضع و به دور از اسراف و تبذير مستحب است 

 د:فرماي مي صزيرا رسول خدا
هرگاه خداوند نعمت مال و ثروتي را به كسي بدهد، دوست دارد كه آثارش را در او «

319F».مشاهده فرمايد

2 
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اس و خوراك نوعي شكر و سپاسگزاري هاي خداوند در لب و در واقع استفاده از نعمت
ترين  اوست و در روزهاي عيد، جمعه و جماعات مستحب است كه از بهترين و پاكيزه

 لباس موجود استفاده شود.
 پوشيدن لباس پاكيزه و پاكيزگي بدن و سر و صورت مستحب است؛ زيرا جابر

وليده مو را با روزي رسول خدا به نزد ما آمدند، و مردي ژ« ه:نمايند ك روايت مي
اين مرد چيزي نداشت كه موهايش را با  د:هاي نامرتب و ناتميز نزد ما ديد و فرمو لباس

320F».هايش را تميز و مرتب نمايد آن شانه كند و لباس

1 
هر يك از شما كه موي « ت:چنين فرموده اس شود. هم اين حكم شامل زن و مرد مي

 ».دارد (سر و رويش) دارد، آن را مرتب و پاكيزه نگاه
از  د:گوي مرتب نمودن و اص�ح لباس و كفش كاري است مستحب و ابوهريره مي

تان پاره شد، با آن وضع به راه خود  هرگاه بند كفش« ه:نمايد ك روايت مي صرسول خدا
321F».ادامه ندهيد و آن را درست كنيد

2 
لزم به يادآوري است كه هرگونه و هر مدل لباسي كه سبب تكبر و خودخواهي 

شود، و يا پوشيدن آن به معني گرويدن و پذيرفتن دين و آيين غير از اس�م باشد و يا ب
 ها و باندهاي منحرف و فاسد تلقي شود، حرام و نامشروع است. نشانه وابستگي به دسته

زنان در داخل منزل و يا در حضور افراد  چنانچه ا:ه شرايط لباس پوشيدن از خانم
از بالي سينه تا زانو و پشت ها  آن واجب است كه بدنباشند، محرم و كودكان قرار داشته 

 پوشيده باشد.ها  آن و پهلوي
 اما در خارج منزل، لزم است شرايط زير را مراعات كنند:

_____________________________ 
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: لباس زنان بايد تا حدودي راحت و گشاد باشد و تمامي بدن خود را ـ گشادگي -1
پوشيدن لباس تنگ و بدن  ها به پايين وصورت ـ بپوشاند؛ زيرا به جز از مچ دست

 چسب، نامشروع است.
قابل رؤيت ها  آن ها بايد به صورتي ضخيم باشد كه بدن لباس خانم ت:ضخام -2

 نباشد، تا زمينه فتنه، فساد و ناهنجاري را در خانواده و جامعه فراهم ننمايد.

ها بايد در ذات خود زينت و آرايش به حساب نيايد، و  : لباس خانمعدم تفاخر -3
گونه باشد، بايد از ظاهر شدن با آن در م�ء عام پرهيز نمايد؛ زيرا خداوند  ايناگر 

 د:ان متعال فرموده

يَ� َِ�ََّتُهّ� ِِّ� ِ�ُُعوَ�ِِه�ّ ﴿ َِ ۡب ُُ  �َ  ].31النور: [ ﴾ََ
 ». زيبايي (و آراستگي) خود را جز براي شوهران خود نمايان نسازند«

هاي رنگارنگ، سبز، آبي، قرمز، زرد و غيره  اسلزم به يادآوري است كه پوشيدن لب
نما و نازك نباشند و تمامي بدن زن را پوشانيده باشد، حرام و نامشروع نيست  بدن چنانچه

اي استفاده كنند  پارچهو هرچند بهتر است كه زنان در م�ء عام لباسي ساده بپوشند و از 
 كه جلب توجه ننمايد.

ت زنان هنگامي كه قصد دارند از منزل خارج : لزم اسعدم استعمال بوي معطر -4
 صشوند، از استعمال عطر و مواد خوشبوكننده پرهيز نمايند؛ زيرا رسول خدا

 د:ان فرموده
» عشاء«هر خانمي كه مواد خوشبوكننده استفاده نموده از حضور در نماز جماعت «

322F».خودداري نمايد

1 
ن و اشراف براي جلب هايي مانند لباس شاهزادگا پوشيدن لباس ت:لباس شهر -5

 توجه ديگران نامشروع است.

_____________________________ 
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جايز نيست كه زنان خود را به شكل و  :پوشيدن لباس مردان و لباس زنان كافر -6
مرداني كه  صرسول خدا«هيأت مردان دربياورند و لباس آنان را بر تن كنند؛ زيرا 

رار داده كنند، مورد لعن و نفرين ق لباس زنان و زناني كه لباس مردان را بر تن مي
323F».است

1 
چنين جايز نيست كه زنان مسلمان لباس ويژه زنان فاسد و غيرمسلمان را بر تن  هم

كنند، اما پوشيدن لباسي با شرايطي كه گفته شد، هرچند زنان غيرمسلمان نيز از آن استفاده 
 كنند، جايز است.

ه جلب خ�صه سخن اين است كه جايز نيست كه زنان با لباسي آراسته و رنگارنگ ك
توجه بنمايد، يا بر سر، مو، سينه، بازو و ساق عريان به كوچه و خيابان برود و يا در محل 

 كار و ... در حضور مردان بيگانه حاضر شود.

 انواع زينت و آراستگي
اس�م موارد بسياري از امور مربوط به زندگي را روا گردانيده و مسلمانان را از انجام 

�م ح�ل و روا نموده است و مواردي را كه از نظر شريعت اسنياز  دادن امور حرام بي
 :هستند عبارتند از

نو و يا كهنه به شرطي كه تميز باشد و چندان جلب : لباس زيبا و آراسته لباس -1
به زنان ـ يكي از مظاهر زيبايي مطلوب و مورد توجه ننمايد ـ منظور لباس مربوط 

 پسند شريعت اس�م است.
ن و زيبايي بخشيدن به محيط كار و منزل به وسيله گل و آراست ت:گل و درخ -2

 باشد. گياه طبيعي و مصنوعي كاري مطلوب است و مورد تأييد اس�م مي
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استفاده از تابلوهاي مناظر طبيعي و يا نقاشي در، ديوار و دكوراسيون زيباي منزل  -3
و محل باشد. اما استفاده از مجسمه انسان و جانداران در منزل  كاري مشروع مي

 كار نامشروع است.

زيبايي و آراستگي سر و صورت و تفنن در آن براي مرد و زن با مراعات موازين  -4
 شرعي مانعي ندارد.

سبيل مستحب است. اما رنگ كردن مو با رنگ كردن  گذاشتن ريش و كوتاه -5
كاري براي  مشكي از نظر برخي از علما صحيح نيست، به ويژه اگر قصد فريب

 خود و ازدواج با زنان و دختران جوان را داشته باشد. جوان نشان دادن

كاري انجام گرفته  عكاسي يا كندهاستفاده از تابلوهاي مناظر طبيعي كه با دوربين  -6
 باشد، مانعي ندارد.

 استفاده از انواع قالي و موكب با هر نوع رنگ و طرحي كه باشد، ب�مانع است. -7

يبايي و شادابي خاصي را به منزل پرورش گل و گياه در حياط و داخل منزل، ز -8
 بخشد. مي

در صورت امكان وجود حوض و استخر در حياط و داخل منزل با مراعات  -9
 موازين شرعي براي شنا ب�مانع است.

 رفتارهاي انساني مشترك ميان مرد و زن
آداب و احكامي در ارتباط با مردان و زنان وجود دارد كه در جهت جلوگيري از فساد 

 د:شمار اي موارد حرام و ناروا مي را در پارهها  آن ي، اس�مو ناهنجار
نظر دارند كه صدا و ك�م  لزم به توضيح است كه علما اتفاق ا:بلند كردن صد -1

گاهي احكام ديني را  صرود؛ زيرا همسران رسول خدا زنان عورت به شمار نمي
ضرورتي  چهچنانكردند. اما بلند نمودن صدا توسط زنان  براي مردان بيان مي

 نداشته باشد، نامشروع است.
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. هاست آن : از نظر اس�م در مورد امور و اشياء اصل بر مباح بودنغناء و موسيقي -2
نهي شده باشد؛ زيرا سعدبن ابي وقاص از رسول ها  آن كه به دليلي از مگر آن

ترين انسان  ها گناهكارترين و مجرم در ميان انسان« ه:نمايد ك روايت مي صخدا
324F».است كه چيزي را كه بر مردم حرام نشده حرام نمايد كسي

1 
كه دليلي در مورد  است مگر آنها  آن به نظر من در مورد غنا و آواز اصل بر مباح بودن

شان وجود داشته باشد. برخي بر اين باورند كه در مورد موسيقي اصل بر ناروا  تحريم
ا موسيقي سبب هيجان و تحريك بودن آن است؛ زيرا آواز و غنا ك�مي موزون است، ام

 شود و اس�م با هر چيزي كه زمينه فساد و انحراف را فراهم نمايد، مخالف است. مي
در غنا و آواز فحش، ك�م زشت و  چنانچهبرخي از علماي معاصر بر اين باورند كه 

با موسيقي  چنانچههاي ديني نباشد، حرام نيست و  كننده به گناه و مخالف ارزش تحريك
 رام نيز همراه شود ب�مانع است.آ

325F

اما سرود و آواز ديني، حماسي و عارفانه خالي از امور  2
 چنين آوازخواني زنان در جمعي زنانه ب�مانع است. مخالف باورها و احكام ديني و هم

هاي طولني بيش از  : به مسافرت رفتن زنان براي حج يا مسافتمسافرت زنان -3
پيش بيايد بدون همراهي ها  آن كه ممكن است براي كيلومتر به خاطر مشك�تي 86

ها را به  محرم يا زنان مطمئن ديگر جايز نيست. اما شافعيه رفتن به حج خانم
 دانند. همراهي زنان مطمئن جايز مي

: هر يك از زن و مرد براساس آفرينش خود به ديگري گرايش دارند سر به زيري -4
راي تحقق انسجام، تكامل و تعاون در گيرند و اساساً ب و مورد آزمون قرار مي

اند. اما شرايع و رهنمودهاي آسماني روابط جنسي ميان آنان را  زندگي آفريده شده
ترتيب داده است. تا ها  آن براساس عدالت، حق و رعايت مصالح آينده هر يك از

_____________________________ 
 متفق عليه -1

 280الح�ل و الحرام في الس�م : دكتر يوسف قرضاوي ص  -2



 فقه خانواده در جهان معاصر    366

 

به حق ديگري تعرض ننمايد و به منزلت ديگري صدمه نزند و ها  آن يك از هيچ
 رف مقابل را زير پا ننهد.مصلحت ط

بر همين اساس است كه شريعت اس�م در راستاي جلوگيري از فتنه و فساد 
سازد و  تر فراهم مي را حرام گردانيده است؛ زيرا زمينه را براي گناهان بزرگچراني  چشم

ـ به ويژه در ايام جواني ـ فراخوانده و  شم فروهشتنچرا به ها  آن خداوند متعال هر دوي
 د:فرماي مي

ح لَُهۡمۚ ِِّن ﴿ ََ َۡ
َ
حلَِك َ ََ ُهۡمۚ  ََ َ َُ ُظواْ فُ َۡ ۡۡ َ� ََ َِهِۡم  ح ََ بۡ

َ
واْ مِۡ� � ِّ ُغ َُ َُۡمۡؤِمنَِ�  ِ َن َ قُل  َّ بُِ�ۢ بَِما  � ََ

ُه�ّ  ٣يَۡصَنُعوَن  ََ َ َُ ۡظَ� فُ َۡ ۡۡ َ� ََ َِهِّ�  ح ََ بۡ
َ
َ� مِۡ� � ِۡ ُِ ۡغ َُ َُۡمۡؤِمَ�حِت  ِ َن  ].31 -30 النور:[ ﴾ََقُل 

چشمان خود را (از نگاه به نامحرم) فرو بندند و  :(اي پيامبر) به مردان مؤمن بگو«
است. تر  تر و محترمانه زيبندهها  آن ناموس خود را (از زنا) پاك نگه دارند. اين براي

چشمان خود را  :دهند آگاه است * و به زنان مؤمن بگو چه انجام مي گمان خداوند از آن بي
 ». دند و ناموس خود را (با پرهيز از زنا) مصون بدارند(از نامحرمان) ببن

و اين بدان معناست كه چشم فروبستن نقش مهمي را در پاكي نفس و شخصيت و 
پرهيز از فتنه و فساد بر دوش دارد و پرهيز از نگاه به نامحرم يكي از آداب ارزشمند 

ايمان ء و شرم بخشي از اس�مي است و رفتاري متمدنانه از لوازم حياء و شرم است و حيا
 روند. به شمار مي

مسلمان را از نگاه به نامحرم برحذر داشته و عواقب خطرناك آن را  صرسول خدا
 د:فرماي به نقل از خداوند متعال مي صيادآور شده است، رسول خدا

نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي ابليس است، هركس آن را به خاطر رضايت من ترك «
326F».نمايد دارم كه لذتش را در قلب خود احساس مي را به او ارزاني ميكند، ايماني 

1 

_____________________________ 
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 صلزم به يادآوري است كه نگاه ناگهاني و غيرعمدي گناهي ندارد؛ زيرا رسول خدا
اي علي! پس از نگاه (غيرعمدي) دوباره نگاه « د:فرمودن خطاب به حضرت علي 

327F».شود نگاه دوم به حساب تو نوشته ميگيرد و اما  مكن؛ زيرا نگاه اولي مورد عفو قرار مي

1 
: شريعت اس�م در مورد وارد شدن به منازل براي افراد آداب ورود به منازل -5

 غريب، بيگانه و فرزندان در داخل خانه داراي آدابي است.
اجازه بخواهند و در كنار درب افراد غريب و بيگانه براي وارد شدن به منازل بيگانه 

 د:فرماي تظر بمانند؛ زيرا خداوند متعال ميمنزل تا كسب اجازه من

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ ۡهََِهاۚ  �

َ
َ � َنُِمواْ َ�َ �َُس ََ  ْ �ُِسوا

ۡ
ّ�ح �َۡسَتُ َِ َُواْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�ُيوتُِ�ۡم  َُ َۡ َءاَمُنواْ َ� تَ

ََن  َُ َُّ�ۡم تََذّك َُّ�ۡم َََع   �ۡ ََ ُِ�ۡم  َح  ].27النور: [ ﴾٢ََ
هايي نشويد كه متعلق به شما نيست مگر پس  ايد! وارد خانه ه ايمان آوردهاي كساني ك«

از اجازه گرفتن و س�م كردن با ساكنين آن. اين كار براي شما بهتر است، اميد است شما 
 ». را) مدنظر داشته باشيدها  آن (اين دو مورد را هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و

سه بار رواست و پس از آن اگر به او اجازه داده نشد يا  زنگ زدن و اجازه خواستن تا
 صجوابي را نشنيد، لزم است از وارد شدن به منزل منصرف شود؛ زيرا رسول خدا

 د:ان فرموده
 328F2.»هرگاه كسي از شما سه بار اجازه خواست و به او اجازه داده نشد، بازگردد«

و آداب اس�مي را مراعات شود، بايد شرم و حياء  كسي كه وارد منزل ديگران مي
نمايد و هنگام ورود و خروج اين طرف و آن طرف را نگاه نكند، و رو به درب اطاقي كه 

جا  اهل منزل ديده شوند ننشيند و پس از پايان كار خويش با اجازه صاحب خانه از آن
 خارج شود.

_____________________________ 
 اخرجه المام احمد -1

 اخرجه مالك و احمد و الشيخان -2
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مادر در سه فرزندان و خدمتكار منزل هم بايد آدابي را در مورد ورود به اطاق پدر و 
 د:فرماي وقت مشخص مراعات نمايند. در اين مورد خداوند متعال مي

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ ْ َََِۡسَ�  � ِي�َ ِذ�ُ�ُم  ٔۡ َءاَمُنوا َّ �  ََ يَۡ�حنُُ�ۡم 

َ
َََكۡت � ِي�َ َُ َّ �  ْ ۡبَُُغوا َُ  �ۡ�َُُمَ لَۡم 

 ِٖ ََوح ََ ِ� َ�ۡبِل  � من ََ َمّ�حت  ح َِ ِمنُ�ۡم ثََ� ۡۡ َۡ
َۡ �  ََ �َِ ُعوَن َُِيابَُ�م من َِ َ� تَ َِ  �َّظهَِ�ِٖ ِِ ِمۢ� َ�ۡع ََ

 ِٖ ََوح حفُوَن �َۡ ََ ُهّ�ۚ َطّ� ََ َناُحۢ َ�ۡع َُ َ� َعََۡيِهۡم  ََ َٖ َعََۡيُ�ۡم  َۡ َُ َعۡوَ�حت  َُّ�ۡمۚ ََ ح � ثََ� عَِشآءِ
 ُ ِ حلَِك يُبَ�ن ََ � َك ح َ�ۡعض 

ُ�ۡم َ�َ ُِ ُ َعََۡيُ�م َ�ۡع َّ ُ ََ  ِت� ��َ�ح ََُ�ُم  � َّ ِكيم   � َِ  ﴾٥َعَِيٌم 
 ].58النور: [

اند  ايد! خدمتكاران و كودكان شما كه به حد بلوغ نرسيده اي كساني كه ايمان آورده«
هاي خواب زن و شوهر) بايد در سه  (به هنگام رسيدن به سن تمييز و قصد ورود به اطاق

هاي (معمولي)  گامي كه لباسپيش از نماز صبح، در نيمروز هن د:وقت بايد اجازه بگيرن
آوريد و بعد از نماز عشا (اين اوقات) سه گانه (اوقات خلوت و كشف)  خود را در مي

عورت شماست. اما به غير از اين سه وقت مانعي ندارد كه بدون اجازه وارد (اطاق) 
گونه (صريح و روشن) خداوند  دور و بر شما در رفت و آمدند. اينها  آن شوند؛ زيرا

 ». ها را براي شما تبيين مي نمايد آيه
: در فرهنگ و منطق غرب و در سايه مساوات كاذب، ميان مرد و نمايي  مرد و زن -6

اين شود. طرفداران  ها و مفاهيم اخ�قي در هم ريخته مي زن بسياري از ارزش
هاي طبيعي ميان مرد و زن را كنار بگذارند و  خواهند همه تفاوت بيهوده ميفرهنگ 

ت و آفرينشي كه خداوند براساس آن مردان و زنان را آفريده به مخالفت با فطر
وجه در جهت خريد و  خيزند و مطلقاً  اين انديشه، فرهنگ و روش به هيچ برمي

مصلحت زنان گام برنداشته است بلكه در غالب موارد كرامت، شخصيت، حيثيت 
و حتي زنان غربي  شان را زيرپا گذاشته شده و بسياري از زنان مسلمان و حقوق

 گردند. هاي خويش بازمي دسته متوجه اشتباه خود شده و به خانه دسته
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اما منطق و فرهنگ اس�مي منطق فطرت و سازگاري با واقعيتي است كه خداوند 
وجه روا نيست با آن رويارويي بشود.  ها را آفريده واقعيتي كه به هيچ براساس آن انسان

 نمايد و هر يك از ها محافظت مي ظاهر و باطن آن تفاوتاين منطق و قوانين الهي از 
 آورد. را در عرصه حيات داراي مسئوليتي ويژه به شمار ميها  آن

: امانتداري ستون فقرات احكام و آداب همسرداري است. افشاي اسرار همسري -7
امانتداري در شنيدن، ديدن، عفت، پوشش، رفتار و امانتداري در گفتار در پنهان و 

ر و در زندگي خانوادگي و فرزندان و در ت�ش براي پاسداري از سيستم آشكا
خانواده و ادامه آن و امانتداري در مورد روابط خاص زن و شوهر، ارتباط ميان 

ها و مردم و جامعه. بدين معنا كه مراعات امانتداري در همه  خانواده و همسايه
 ت:اعات مسائل زير اسامور لزم و ضروري است. و لزمه اين امانتداري مر

: شريعت اس�م هر يك از زن و شوهر را به حفظ اسرار و نهاني عدم افشاي اسرار -1
نمايد؛ زيرا افشاي اسرار رفتاري ناپسند است و با اخ�ق و  هاي طرف مقابل ترغيب مي

روايت  آيد. از ابوسعيد خدري كرامت سازگاري ندارد و گناه بسيار بزرگي به شمار مي
بدترين جايگاه در روز قيامت و در پيشگاه « ت:فرموده اس صه رسول خداشده ك

و ». خداوند از آن زن و مردي است كه اسرار زناشويي خود را براي ديگران افشا نمايند
به جز سه سخن  د:گفتار گفته شده در مجالس امانت هستن« ت:در روايتي ديگر آمده اس

فساد آن را افشاء كرد) سخناني براي ريختن توان به خاطر جلوگيري از ضرر و  (كه مي
چيني براي دزدي اموال  زنا و خ�فكاري و توطئهريزي براي  خون ديگران. برنامه

329F».ديگران

1 
» رياض الصالحين«چنان كه امام نووي در كتاب  : همتوصيف زيبايي زنان -ب

رم نهي نموده شريعت اس�م از توصيف و بيان زيبايي زنان براي مردان نامح د:فرماي مي
است، مگر در مواردي كه آن مرد قصد خواستگاري او را داشته باشد؛ زيرا از ابن مسعود 

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1
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زنان از زيبايي زنان ديگر براي شوهران « د:ان فرموده صرسول خدا ه:روايت شده است ك
330F».بينند، سخن نگويند را ميها  آن اي كه انگار خود به گونه

چنين از اين حديث  هم 1
رداشت نمود كه مرد هم نبايد در حضور همسر خود از زيبايي و آراستگي مردان توان ب مي

 ديگر سخن بگويد.
كنند با  هاي فاسق و فاجر ت�ش مي برخي از آدم :گويي ميان زن و شوهر فتنه -ج

عناوين مختلف ميان زن و مرد ايجاد اخت�ف نمايند و زن را براي ط�ق گرفتن از 
نمايند كه شوهرش شايستگي زندگي با او را  ه او تلقين ميكنند و ب شوهرش تشويق مي

ندارد و همه ت�ش خود را براي جدايي از او به كار بگيرد. اين كار جنايت و خيانتي 
كسي « د:ان فرموده صرسول خدا ه:نمايد ك روايت مي بسيار بزرگ است؛ زيرا بريده

را فريب بدهد، از ما  ها خيانت كند و كسي كه زنان شوهردار كه در مورد امانت
331F».آيد (مسلمانان) به حساب نمي

2 
: هرگاه زني بدون عذر و بهانه موجه و مشروع يا به خاطر فريب درخواست ط�ق -د

از شوهر خود تقاضاي ط�ق بنمايد، كار  ها، آن خوردن از طرف ديگران براي ازدواج با
حريك و تشويق ت صزشت و بسيار ناپسندي را مرتكب شده است؛ زيرا رسول خدا

را فتنه و فسادبرانگيزي برشمرده ها  آن زنان شوهردار براي گرفتن ط�ق و وعده ازدواج با
 د:فرماي و مي
هر زني كه بدون دليل مشروع از شوهر خود تقاضاي ط�ق بنمايد بوي بهشت بر او «

332F».حرام خواهد بود

3 

_____________________________ 
1-  

 اخرجه مسلم و ابوداود -2

 اخرجه ابوداود و الترمذي -3
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جايز است، اما : هرچند اقامه نماز در هر مكان پاك و غيرغصبي مسجد در منزل -8
مستحب است كه در داخل منزل جايي را براي اقامه نماز خانواده در نظر بگيرند؛ 

 د:فرماي زيرا خداوند متعال مي

﴿ ََ ْ َعَُوا َۡ �ِيُمواْ  �
َ
َ ََ َٖ ُ�ُيوتَُ�ۡم قِۡبََٗة   ].87يونس: [ ﴾�لّصََوح

 ». گاه كنيد و نماز را اقامه نماييد هايتان را قبله خانه«

 غلت خانوادهكار و مش -4
نياز نيست؛ زيرا كار و مشغلت مايه سربلندي و  گي از كار بيدهيچ انساني در زن

باشد از اين راه است كه انسان خود را از خواري دست دراز نمودن به سوي  افتخار مي
شود و باري بر دوش ديگران  نمايد و بر خود متكي مي ديگران و محروميت مصون مي

 گردد. نمي
ا مسائل مربوط به كار و كسب درآمد خانواده، چند موضوع مهم لزم است در ارتباط ب

وارد كردن ضرر  :كار زنان، سوم :درآمد ح�ل و مشروع. دوم :مورد بحث قرار گيرد. اول
 و زيان.

: اس�م با كسب ثروت زياد از طريق درآمد ح�ل ـ به شرط اداي زكات و درآمد ح�ل
 د:فرماي مي صي ندارد؛ زيرا رسول خدامصرف و هزينه صحيح آن ـ مخالفت

 ».مال و دارايي پاك و ح�ل براي انسان پرهيزكار بسيار زيبنده است«
اما كسب روزي و درآمد در گرو كار و ت�ش است و دست روي دست گذاشتن و 

بخش نيست و لزم است انسان همه   انتظار باريدن روزي از آسمان معقول و نتيجه
براي كسب و درآمد از طريق كار، تجارت، آموختن صنعت، حرفه و  هاي خود را توانايي

اش را از فقر و مشك�ت نجات دهد؛ زيرا خداوند  ...، به كار بگيرد تا خود و خانواده
 د:فرماي متعال مي
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ِيُهَو ﴿ َّ َعَل ََُ�ُم  � �َض ََ
َ
ْ ََلُوٗ� فَ  �ۡ� ُشوا ُۡ َۡقِهِ  ٱ ِ َن ُواْ ِم� 

َُ ََ ۡهِ � ۦ  ِِ َمَناكِبَِها  َۡ َُ  �َُّّشو
 ].15امللک: [ ﴾١

او كسي است كه زمين را براي شما رام گردانيد، پس در فراخناي آن رهسپار شويد و «
 ». از روزي (خداوند) بخوريد و رستاخيز به سوي اوست

 د:فرماي مي صچنين رسول خدا هم
 ».برتر است تر و گدا بهتر و ق كننده از دست گيرنده و پايين دست بخشنده و انفا«

اين مسئوليت مرد است كه همه نيازهاي ضروري زندگي اعم از مسكن و خوراك و 
پوشاك خانواده را فراهم نمايد، و وسايل منزل را تهيه كند و مهريه همسرش را بپردازد، 
اما انسان مسلمان موظف است كه از راه مشروع و صحيح كسب درآمد بنمايد و از 

ب و كار استفاده ننمايد و از موارد مشكوك پرهيز كند؛ زيرا هاي نامشروع براي كس راه
خداوند درآمد ح�ل و روا را مبارك گردانيده و دارايي حرام و نامشروع را مايه خواري و 
گرفتاري گردانيده است و جسم و جاني را كه از راه حرام تغذيه شود مستحق عذاب و 

 داند. آتش مي
گيرد؛ زيرا  حرام مورد قبول خداوند قرار نميچنين صدقه و احسان از اموال  هم

خداوند پاك است و به جز پاكي چيزي « ه:نمايد ك روايت مي صابوهريره از رسول خدا
333F».پذيرد را نمي

 د:ان و خداوند متعال فرموده 1

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ ََۡقَ�حُ�مۡ  � ََ  ].١٧٢ة: البقر[ ﴾َءاَمُنواْ ُ�ُواْ مِ� َطينَِ�حِت َما 

ايم  ايد، از چيزهاي پاك (و ح�لي كه) نصيب شما نموده كساني كه ايمان آوردهاي «
 ». بخوريد (و استفاده كنيد)

، ربا، سرقت، غارت، غصب د:هاي حرام مانن درآمد و روزي از راه چنانچهبا اين حال 
حقيقي برگردانيده  به دست آمده باشد، از طريق محاكم به صاحبانها  آن خيانت و امال

_____________________________ 
 رواه مسلم -1
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را به صاحب آن برگرداند، نزد ها  آن شود و در صورتي كه خود شخص بخواهد مي
تر است، اما ضايع و تباه نمودن اموال حرام جايز نيست و  خداوند توبه نمايد، درست

بهتر آن است ـ اگر مالكين و وارثين آن اموال در دسترس نباشند ـ در ميان مستمندان 
 دد؛ زيرا تباه نمودن اموال حرام است.تقسيم شود يا در امور خيريه مصرف گر

را از اين طريق به سوي ها  آن اس�م مردم را به كار و ت�ش و صنعت تشويق نموده و
رهايي اقتصادي را از وابستگي ها  آن دهد و پيشرفت، خودكفايي و سربلندي سوق مي

 بخشد. مي
بوده و آمد ترين وسايل كسب در در گذشته و در دنياي معاصر تجارت يكي از مهم

رضايت طرفين  د:بايد تجارتي مشروع باشد و قوانين و احكام شرعي ماننهست، اما 
ربا، ك�هبرداري و فروش خيانت، دروغ،  د:معامله مراعات شود و از امور ناروايي مانن

پذير نيست، پاك و خالص  به مشتري امكانها  آن اشيايي كه وجود ندارند، يا تحويل دادن
 باشد.

كاري و زيان بيش از حد و سوء استفاده از ناآگاهي  لزم است از اجبار، فريب چنين هم
طرف مقابل در مورد ماهيت جنس مورد معامله و بهاي واقعي آن، احتكار و بازي با 

باشند و در  چنين از معام�تي كه در صورت ظاهر معامله مي ها دوري شود و هم قيمت
امله بر روي معامله ديگران و خريد و فروش اشياء آيند و مع باطن رباخواري به شمار مي

 فروشي خودداري شود. فروشي و گران مضر و حرام و كم

 رشوه دادن به مسئولين حكومتي
يكي از بديهيات احكام اس�م، حرام بودن رشوه و هديه دادن به مسئولين حكومتي 

 صرسول خدا« ه:روايت نموده است ك صاست؛ زيرا ابوهريره از رسول خدا
334F».تگيرنده حكومتي را مورد لعن و نفرين قرار داده اس دهنده و رشوه رشوه

1 

_____________________________ 
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با اين حال هرگاه كسي براي دستيابي به حق خويش و دفع ستم هيچ راهي به جز 
گيرنده  دادن پيش رو نداشته باشد، رشوه دادن او جايز است و گناه آن بر رشوه رشوه
 است.

خود را براي دوري از درآمد حرام به كار  : انسان مسلمان همه ت�شدرآمد حرام
شمارد و سوء  بار مي گيرد؛ زيرا آن را براي خريد و سعادت خود و خانواده زيان مي

استفاده از اموال عمومي و دارايي مردم را مايه خواري و گرفتاري دنيا و عذاب دردناك 
درآمدهاي حرام خواري و كسب  شمارد و شريعت اس�م، مسلمانان را از حرام آخرت مي
 د:فرماي دارد. خداوند متعال مي برحذر مي

﴿ ِ َُ�م بََۡنَُ�م ب َح ۡمَ�
َ
ُ�َُٓواْ َ

ۡ
َ� تَُ ََۡ�حِطلِ ََ لُواْ بَِهآ َِِ�  ٱ َۡ تُ ِِ  �ۡ�ُّ�مِ ََ ح ۡمَ�

َ
َ �ِۡ ُ�َُواْ فََِ�ٗقا من

ۡ
َُ�ِ

ِ  �َّاِس  ثۡمِ ب ََۡعََُموَن  ٱۡ�ِ �ُتۡم 
َ
َ  ].١٨٨ة: البقر[ ﴾١ََ

ان را در بين خود به ناروا مخوريد، (و به عنوان رشوه قسمتي از) آن را به ت اموال«
قضات مدهيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالي كه خودتان (هم 

 ». دانيد خوب) مي
 د:ان فرموده صو رسول خدا

335F».ندمسلمان راستين كسي است كه ديگر مسلمانان را از دست و زبان او در امان باش«

1 
 د:ان و فرموده

336F».كس براي ديگري جز براساس رضايت او روا نيست مال هيچ«

2 
وارد نمودن ضرر و زيان مادي و معنوي به مردم و  :وارد كردن ضرر و زيان :سوم

 د:ان فرموده صحرام است؛ زيرارسول خداها  آن تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس
337F».با ضرر جايز نيست ضرر وارد كردن به ديگران و مقابله ضرر«

3 
_____________________________ 

 متفق عليه -1
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اما كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشد، چنين ستم كردن به ديگران حرام است،  هم
از اين راه به حق  چنانچههاي شرعي و قانوني از حق خود دفاع كند و  حق دارد از راه

تواند براي رسيدن به حق خود ت�ش نمايد؛ زيرا خداوند متعال  خود نرسيد، اگر مي
 د:نا فرموده

لََمِ� ﴿ َِۡمهِ  ��َتَ�َ ََ َُ  ََ ِ� َسبِيل   ۦَ�ۡع ��َِك َما َعََۡيِهم من
ََ َْ ُ  ].41الشوری: [ ﴾٤فَُ

هركس كه پس از ستم ديدن خود، ياري جويد (و انتقام گيرد) راه (نكوهشي) «
 ». برايشان نيست

 د:فرماي و مي

﴿ ّٞ ِ ُُ ُ وّ�  َّ �  ََ َۡه ۡۡ �  ِ ِِ ِمَ�  ٱلّسوٓءِ ب َِمَ  �ََۡقۡو َُ  ].148النساء: [ ﴾ِِّ� َم� 
دارد، مگر از كسي كه بر او ستم  خداوند بانگ بلند كردن به بدزباني را دوست نمي«

 ». رفته باشد و خدا شنواي داناست
 د:ان در خطابه حجه الوداع فرموده صو رسول خدا

338F».تعرض به) جان، مال و آبروي يكديگر، بر شما حرام است«(

1 
 د:ان  و فرموده

به يكديگر حسد نورزيد، در مورد قيمت اجناس سوداگري ننماييد و به همديگر «
پشت نكنيد و بر روي معامله همديگر معامله ننماييد. بندگان خداوند و برادر هم باشيد. 

گرداند و او را  كند، و او را خوار نمي مسلمان برادر مسلمان است و به او ستم نمي
دهد و تعرض به جان، مال و حيثيت مسلمان  قير قرار نميپندارد و مورد تح دروغگو نمي

 ».بر ديگر مسلمانان حرام است

_____________________________ 
 متفق عليه -1
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 كار خارج از منزل
كشي،  شود و با پديده وقت كار باعث سربلندي و افتخار مي د:چنان كه گفته ش هم

نمايد. كار و ت�ش هم براي زن و  هاي بيهوده رويارويي مي سستي و فرو رفتن در سخن
هرگاه « ه:اند ك شناسان گفته د مطلوب و سازنده است. برخي از جامعههم براي مر

 .»خواهي كسي را نيست و نابود و بدبخت نمايي او را همراه با بيكاري رها كن مي
دارد؛ زيرا خداوند  اراده را دوست نمي از طرف ديگر خداوند متعال انسان بيكار و بي

ت�ش وجود و شخصيت خود را اثبات خواهد كه بندگانش از طريق كار و  اين را مي
نمايد، ارائه  اي كه در آن زندگي مي و منافعي را براي خود و جامعهنمايند و دستاوردها 

 پسندد. نميها  آن هاي زندگي را براي نمايد و سستي، و بيكاري و كار نهادن مسئوليت
راساس هاي روزمره زندگي ب مقتضاي عدالت اس�مي اين است كه كارها و مسئوليت

تقسيم شود. در همين رابطه است كه ها  آن فطرت، طبيعت و توانايي خاص هر يك ميان
كارهاي خارج از منزل را به مردان و كارهاي داخل خانه را به زنان سپرده است و اين را 

 توان مي مدر مورد حضرت علي و حضرت فاطمه صاز عملكرد و سنت رسول خدا
 فهميد.

ط خانه و منزل براي زنان عرصه گسترده و متنوعي است و عرصه كار و ت�ش در محي
همه امور مربوط به تهيه غذا، نظافت، شستشو، خياطي، مرتب نمودن خانه و ...، را شامل 

و  صچنين مسائل مربوط به دانش و آموزش قرآن و احاديث رسول خدا شود. هم مي
 رد.گي آشنايي با احكام شريعت، فقه، اخ�ق و ...، را در بر مي

با اين همه از نظر شريعت اس�م كار كردن زنان در محيط خارج از محيط خانه حق 
توانند كارهايي مانند كشاورزي، تجارت و كارهاي صنعتي و  و آنان مي هاست آن مشروع

بيمارستان و اشتغال در ادارات حكومتي به ويژه در عرصه آموزش و پرورش، 
 د:شروط و موازين زير انجام بدهن ها با مراعات هاي ويژه خانم درمانگاه
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 حفظ پوشش اسإلمي -1
المكان در  زناني كه به هر دليل لزم است در خارج از منزل كار كنند، بايد حتي

محيطي باشند كه ناچار نشوند با مردان بيگانه و نامحرم در اتاق و محلي خلوت كار كنند 
وت كار كنند و در حضور مردان و در حضور مردان بيگانه و نامحرم در اتاق و محلي خل

نمايان نباشد؛ زيرا حفظ حجاب ها  آن بيگانه به جز دست و صورت چيز ديگري از بدن
نمايد و از بازيچه قرار گرفتن آنان  از كرامت و حرمت و شخصيت آنان محافظت مي

نمايد و از كانون خانواده و ادامه زندگي  باز و هرزه جلوگيري مي هاي هوس توسط آدم
 كند. لم و طبيعي پاسداري ميسا

 اجازه ولي يا شوهر -2
توانند در خارج از منزل به كار مشغول شوند، كه اولياء و  ها مي زماني دختران و خانم

تشخيص ها  آن مانند پدر، جد يا شوهر اين كار را به خير و مصلحتها  آن سرپرستان
راي او تشخيص ندهند. دهند و محيط كار را مايه گرفتاري و پديد آمدن مشك�تي ب

 د:فرماي باره مي خداوند متعال در اين

﴿ ُِ ا ََ ِ َن وَن َ�َ  �ل ُُ ح َل  �َّنَِسآءِ قَّ� ِّ ُ بَِما فَ َّ حلِِهمۡ  � ۡمَ�
َ
ُقواْ ِمۡ� َ َۡ �

َ
ََِمآ َ ََ ح َ�ۡعض   ُهۡم َ�َ َِ  ﴾َ�ۡع

 ].34النساء: [
ريت و مسئوليت مردان بر زنان حق سرپرستي (و در جامعه كوچك خانواده حق مدي«

مشورت را) دارند. بدان سبب كه خداوند برخي را بر برخي ديگر برتري بخشيده و بدين 
نمايند) و از  خاطر كه (معمولً مردان كار و درآمد دارند و مخارج خانواده را تأمين مي

 ». كنند اموال خود هزينه (منزل را) تهيه مي
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 ضرورت كار كردن -3
�م اين است كه زنان در مقابل هزينه و مخارج زندگي اصل و قاعده در شريعت اس

خود و خانواده (در مقام مادر، همسر، دختر يا خواهر بودن) مسئوليتي بر دوش ندارند، 
باشند، اما هرگاه به خاطر  مسئول تأمين نيازهاي زندگيشان ميها  آن بلكه ولي يا شوهر

دهند، يا به خاطر نداشتن شوهر،  مياي كه به او  فوت پدر يا شوهر يا ناكافي بودن نفقه
تواند در خارج از منزل به كاري  فرزند و ...، به سرگرمي و مشغوليتي نيازمند بود، مي

ها را  ها ناپذيرفتني ضرورت«اخ�قي و ايماني بپردازد؛ زيرا  مشروع و مباح با حفظ موازين
هر «و » رت استنيازمندي عمومي يا فردي به منزله ضرو«و  ».نمايند پذيرفتني مي

و همين ضرورت است كه سبب ». گيرد ضرورتي در حد خود مورد سنجش قرار مي
 د:فرماي شود؛ زيرا خداوند متعال مي عدول از اصل بودن زنان از كانون خانواده و منزل مي

ِِ ُ�ُيوتُِ��ّ ﴿ َن  َۡ قَ  ].33األحزاب: [ ﴾ََ
 ». هايتان مستقر شويد در خانه«

دنبال تحصيل، تجارت، شهادت در دادگاه، مراجعه به پزشك و  مواردي مانند رفتن به
هاي خارج شدن زنان از منزل برشمرد، اما لزمه دين  توان جزو ضرورت امثال آن را مي

بودن و كار كردن در خارج از منزل اين است كه نبايد مرد و زن بيگانه و نامحرم در يك 
 اند:  فرموده صااتاق به كار اداري مشغول باشند؛ زيرا رسول خد

شيطان ها  آن گاه مردي با زني كه با او نامحرم است خلوت ننمايد؛ زيرا نفر سوم هيچ«
 ».كند) است (و براي ايجاد فساد و تباهي ت�ش مي

339F

1 
ها، بدون اجازه پدر يا شوهر  كيلومتر خانم 89تا  85چنين به مسافرت رفتن بيش از  هم

 د:نا فرموده صجايز نيست؛ زيرا رسول خدا

_____________________________ 
 اخرجه احمد في مسنده -1
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براي زني كه به خداوند و دنياي پس از مرگ ايمان دارد، روا نيست كه بدون اجازه «
340F».روز برود همراهي محرمي به سفرهاي بيش از سه شبانه

1 
اي به تنهايي زندگي  لزم به يادآوري است كه جايز نيست زنان و دختران درخانه

 و ترس و اضطراب براي كنند؛ زيرا احتمال دچار شدن به هرگونه مشكل و ناهنجاري
 وجود دارد.ها  آن

 كار مشروع -4
از نظر شرعي پرداختن زنان به كارهاي تجاري، كشاورزي،  د:چنان كه گفته ش هم

ها واجب  چه بر خانم آناداري و آموزشي هيچ مانعي ندارد و در هر يك از آن اعمال 
هاي اخ�قي و  شاست مراعات اصول و موازين شرعي در آن كارها و حفظ اصول و ارز

 پاسداري از حرمت و كرامت خود و خانواده است.

 كار متناسب -5
متناسب ها  آن ها با سرشت و طبيعت زن بودن لزم است كار خارج از منزل خانم

باشد. براي مثال كارهايي مانند بنايي، جوشكاري، آهنگري، كار در معادن، رانندگي 
ارو كردن كوچه و خيابان، حمالي، مهندسي هاي سنگين راهسازي و مسافربري، ج ماشين

گونه كارها به  صنايع سنگين، مهندسي كشاورزي و ...، براي آنان مناسب نيست؛ زيرا اين
 روحياتي خاص، توانايي جسمي و شرايط ويژه مردان نيازمند است.

 كار سياسي
پرداختن زنان به كار سياسي مانند شركت در انتخابات شوراها و مجالس و حق 

توانند با توجه  گونه مخالفتي وجود ندارد و مي نتخاب و كانديدا شدن از نظر شرعي هيچا

_____________________________ 
 رمذي و ابوداوداخرجه مسلم و الت -1
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ها و احزاب سياسي  به قوانين مملكت و با حفظ اصول و موازين ديني به تشكيل جمعيت
 اقدام نمايند.

 گذاري كار قانون
يني گذازي مشاركت در تهيه لوايح و قوان انتخاب شدن زنان به عضويت مجالس قانون

چون  هاي اس�مي منافات نداشته باشد ب�مانع است؛ زيرا زنان نيز هم كه با احكام و ارزش
برخوردارند، اما لزم به يادآوري است كه با توجه » فتاء و اجتهاد«مردان از حق و استعداد 

ها كه اداره امور مربوط به منزل است، تنها در شرايطي كه ضرورتي  به وظايف اصلي خانم
گذاري و سياسي  داشته باشد و مصلحتي ايجاب نمايد، لزم است زنان به كار قانون وجود

نيست، بلكه بدان سبب است كه ها  آن بپردازند و اين به معناي عدم اهميت و عدم توانايي
از يك طرف برخي از امور به عزم، قاطعيت و دورانديشي بيشتري نيازمند است و از 

گذاري و  به خاطر مشك�ت متعدد كار سياسي، قانونها  طرف ديگر ممكن است خانم
قضايي تحت تأثير عاطفه و احساس موفقيت و كارآمدشان در حد بسياري از مردها 

 نباشد.

 امامت و قضاوت زنان
هاي سياسي و اداري عمومي مانند امامت و رهبري، رياست جمهوري، مقام  مسئوليت

ها  انتظامي و فرماندهي ارتش براي خانمقاضي القضاه، وزارت كشور، نيروهاي امنيتي، 
نيست، بلكه به خاطر سنگين و ها  آن كفايتي و ناتواني مناسب نيست و اين به معني بي

هاست؛ زيرا از  هاي ناشي از آن مقام و موقعيت پرحجم بودن بار مشك�ت و مسئوليت
ن روايت شده كه پس از خبردار شدن ايشان از بر تخت سلطنت نشست صرسول خدا

ملتي كه زمام امور خود را به دست خانمي بسپارد، « د:پادشاه ايران فرمودن دختر كسري
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341F».شود پيروز نمي

ها براي كل و مجموع زنان است؛ زيرا  عدم تناسب آن مقام و مسئوليت 1
گاهي برخي از زنان ممكن است كه از بسياري از مردان در اداي هرچه بهتر آن 

هايي هم در گذشته و در عصر حاضر وجود  شند و نمونهتر بوده با ها موفق مسئوليت
گيرند و اين رأي  داشته و دارد، اما معمولً موارد نادر و كم، مبناي اصل و قاعده قرار نمي

 مورد تأييد اكثريت ائمه مذاهب و فقهاست.
هاي قضايي، ابوحنيفه و ابن القاسم مالكي بر اين باورند  با اين همه در مورد مسئوليت

توانند مقام قضاوت را به  در زمينه مسائل مربوط به امور مدني و خانوادگي زنان ميكه 
دست بگيرند، اما در مورد مسائل مربوط به امور جنايي و امنيتي جايز نيست كه قضاوت 

ها برعهده زنان باشد، اما ابن جرير طبري و ابن حزم ظاهري قضاوت  در محاكم و دادگاه
 دانند. ئل را جايز ميزنان در همه امور و مسا

342F

2 
حنفيه هم مانند اكثر علماء بر اين باورند كه زنان حق احراز مقام قضاوت را ندارند، 
اما ع�مه كاشاني يكي از علماي حنفيه به دست گرفتن مقام قضاوت توسط زنان را جايز 

 شمارد. مي
داف ها و اه زش خواهند به اصول، ار هاي مؤمن و پرهيزكاري كه مي براي خانم

هاي ويژه  بيمارستانهاي پزشكي،  شريعت اس�مي پايبند باشند، بهتر آن است كه در عرصه
 ها به كار بپردازند. زنان، مدارس و دانشگاه

با اين حال از نظر اجتماعي ثابت شده است كه كار زنان در محيط خارج از منزل به 
را براي بيكاري ميان  شود و زمينه قيمت بيشتر شدن مشك�ت و زحمات مردان تمام مي

هاي زندگي را بر دوش دارند  مردان جوان كه مسئوليت تشكيل خانواده و تأمين هزينه
نمايد و گاهي به خاطر نامناسب بودن محيط كار زنان، زمينه روابط ناپسند،  فراهم مي

 نمايد. ها و ايجاد دشمني و ناهنجاري را فراهم مي فروپاشي خانواده

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم و النسايي -1

 460، ص 2، بدايه المجتهد: ج 61، الحكام السلطانيه، ص 3-7البدايع :  -2
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 ز نظر اسالمثروت و مالكيت ا -5
اند نه هدف و در جهت حفظ كرامت و منزلت فرد،  از نظر اس�م مال و ثروت وسيله

گيرند. بر همين اساس است كه مالكيت  خانواده، جامعه و امت مورد استفاده قرار مي
هاي مشروع فراهم شده باشد و از  از راه چنانچهخصوصي و خانوادگي از نظر اس�م ـ 

شود و حقوق نيازمندان و خويشاوندان از آن تأمين گردد و در  راه روا و مشروع خرج
 جهت منافع و مصالح جامعه و امت اس�مي مورد استفاده قرار گيرد ـ ب�مانع است.

هاي مفيد  در واقع ثروت و دارايي اگر درست مورد استفاده قرار گيرند و در راه
ادي و تحقق عدالت اجتماعي گذاري شوند، مسئوليت ديني و اجتماعي جهاد اقتص سرمايه

نمايند و لزم به يادآوري است كه مال و ثروت از جانب خداوند به صورت  را فراهم مي
ها در به دست آوردن، هزينه نمودن و  امانت در اختيار ما قرار گرفته و انسان

گذاري آن موظف هستند كه موازين ديني را مراعات نمايند؛ زيرا خداوند متعال  سرمايه
 د:فرماي مي

﴿ ِ  ب
ْ ِ َءاِمُنوا َّ ََُسوِ�ِ  ٱ َعََُ�م ّمۡستَۡخَََِۡ� �ِيهِ� فَ  ۦََ ََ ُِّما   ْ �ُِۡقوا

َ
َ ِي�َ ََ َّ ْ ِمنُ�ۡم  ٱ َءاَمُنوا

َ  َكبِ�   َۡ
َ
ُقواْ لَُهۡم َ َۡ �

َ
َ  ].7احلديد: [ ﴾٧ََ

 به خداوند و پيامبرش ايمان بياوريد و از چيزهايي كه شما را در آن نايب و جانشين«
خود گردانيده است، انفاق و هزينه كنيد؛ زيرا كساني از شما كه ايمان بياورند و (در راه 

 ». خدا) بذل و بخشش بنمايند پاداش بزرگي دارند
و اموال، خداوند است و مالكيت انسان تنها مالكيتي انتفاعي، ها  مالك حقيقي ثروت

 د:فرماي گيري، مجازي و موقتي است؛ زيرا خداوند متعال مي بهره

َُۡك ﴿ ُُ  ِ ّ َِ حتِ ََ �ِض� ََ  �لّسَ�حَ�
َ
�ۡ�  ََ ُ َّ �  ٌَ ي َِ ء  قَ ۡ�َ ِ

ن ُُ ح   ].189آل عمران: [ ﴾١َ�َ
قرار دارد) از آن خداوند است و او ها  آن چه در ها و زمين (و همه آن مالكيت آسمان«

 ». بر همه چيز تواناست
 ت:ر اسهاي زي اما مالكيت از نظر اس�م داراي ويژگي
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 مالكيت مطلق نيست -1
از نظر شريعت اس�م مالكيت انسان بر درآمد و ثروت خود مالكيتي افسارگسيخته و 
مطلق نيست، بلكه مقيد به قوانين و احكامي مانند، زكات، صدقات، نذر، وقف، قرباني، 
تأمين هزينه جهاد براي حفظ حدود و حرمت امت اس�مي و نشر دعوت و رسالت اس�م 

چنان كه گفته شد بايد از طريق روا به  همه ممالك است و از طرف ديگر مالكيت همدر 
 دست آمده باشد و از طريق صحيح و سازنده هزينه شود و حقوق آن پراخت گردد.

 ثروت و فساد -2
كاري  كاري، سركشي و ستم در غالب اوقات ثروت و دارايي زمينه را براي گناه، خ�ف

ها وجود دارد و خداوند متعال به  ن مورد شواهد زيادي در جامعهنمايد. در اي فراهم مي
 د:فرماي ماند، خداوند متعال مي اي به آن اشاره فرموده كه در مورد آن شكي باقي نمي گونه

ٓ ِِّن ﴿ ّ �َ�ح�َ ََ ِ�ۡ�  � ََ َۡط ََّءاهُ  ٦َۡ ن 
َ
َنَِك   ٧ �ۡسَتۡغَ�� َ ََ � ِِّن َِِ�ح  ََ َۡ َّ  ].8 -6:العلق[ ﴾٨ �ل

بينند * راه سركشي (و  نياز مي ها هرگاه خود را ثروتمند و بي قطعاً (اغلب) انسان«
 ». گيرند * مسلماً بازگشت همه به سوي پروردگار توست كاري) را در پيش مي ستم

 انتفاع از اموال -3
 د:ان خداوند متعال استفاده معقول و مناسب از اموال را روا گردانيده و فرموده

ِي ُهوَ ﴿ َّ �  ِِ ََ ََُ�م ّما  ََ �ِض ََ
َ
ِيٗعا �ۡ�  ].٢٩ة: البقر[ ﴾ََ

 ». چه كه را در زمين قرار دارد براي همه شما آفريده است او كسي است كه همه آن«
ها را  ها و زمين ها، معادن، انرژي، جنگل و اين بدان معناست كه خداوند همه ثروت

تعاون، تفاهم، عدالت و به دور از دشمني و  ها آفريده تا براساس براي استفاده انسان
را مورد ها  آن دوزي در راستاي خير و مصلحت فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي كينه

 استفاده قرار دهند.



 فقه خانواده در جهان معاصر    384

 

 مشروعيت ثروت -4
بر اهل ايمان واجب است كه همه توان خود را براي ح�ل و مشروع بودن منبع درآمد 

زدي، اخت�س، معام�ت مشكوك، خيانت، سوء خويش به كار بگيرد و از دروغ، د
كاري، اجبار در معامله، غصب، غارت و ديگر امور نامشروع پرهيز نمايد.  استفاده، فريب

 د:فرماي باره مي خداوند متعال در اين

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِِ  �َّاُس َٓ ُِّما   ْ �ِض ُ�ُوا

َ
حِت  �ۡ� ُطَ� َُ  ْ َ� تَّتبُِعوا ََ َ�حٗ� َطينِٗبا  ََُ�ۡم  ۥِِ�ّهُ  ّشۡيَ�حِ�� �لَِ

َن  ّمبٌِ�  َُ  ].١٦٨ة: البقر[ ﴾١َع
هاي موجود در زمين بخوريد (و استفاده كنيد) اما از  اي مردم! از ح�ل و پاكي«

روي نكنيد، به راستي او براي شما دشمني  هاي) گام به گام شيطان دنباله كاري (فريب
 ». آشكار است

 گذاري سازنده سرمايه -5
ان مسلمان موظف است كه ثروت و دارايي خويش را در جهت كسب منافع انس

مشروع براي خود، جامعه و در نيازهاي ضرورتي به كار بگيرد؛ زيرا خداوند اندوختن، 
كنندگان دارايي را به  انبار كردن و به كار نينداختن پول و ثروت را حرام گردانيده و حبس

 ت:ترين عذاب تهديد فرموده اس سخت

َها و﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ �  �َِ َباَِ َءاَمُنٓواْ ِِّن َكثِٗ�� من ِۡ

َ
َّۡهَبانِ ََ  �ۡ� َِ  �ل ح ۡمَ�

َ
ُ�َُوَن َ

ۡ
َُ ِ  �َّاِس َۡ ََۡ�حِطلِ ب  ٱ

ََن َع� َسبِيِل  َّ َ�ُص ََ ِۗ َّ ِي�َ ََ  � َّ ََن  � ُ ِٞ َٞ يَۡ� َه َّ ةَ ََ  � ِّ َِۡۡ ِِ َسبِيِل  � ََّها  َ� يُنُِۡقو ََ ِ َّ � 
ۡ فَبَ  ِ �   ُهم�ن ِۡ

َ
َُُهۡم  ٣بَِعَذاب  َ ُنو َُ ََ َباُهُهۡم  َِ َهّنَم َ�ُتۡكَوىح بَِها  ََ ِِ �َاَِ  َۡ�ح َعََۡيَها  ُُ يَۡوَم 

ََن  ُ ِٞ َقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡ� ِسُ�ۡم فَُذ ُۡ �
َ
َُۡم ِ� ۡ َٞ َُُهۡم  َ�حَذا َما َك ُهو َُ  ].٣٥ -٣٤ة: التوب[ ﴾٣ََ

نمايند، و آن را در راه خداوند به  ثروت) را پنهان ميكساني كه ط� و نقره (و پول و «
گيرند، عذاب بسيار سخت و دردناكي را به آنان مژده بده * روزي (فرا خواهد  كار نمي

هايشان  ها، پهلوها، و پشت و پيشاني شوند ها در آتش دوزخ گداخته مي رسيد كه) آن سكه
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اين همان چيزي است كه براي خويشتن  ه:شود ك گردد و به آنان گفته مي داغ ميها  آن با
 ». ايد بچشيد چه را كه اندوخته ايد، پس اكنون مزه آن اندوخته

اندوزي  بر همين اساس است كه در قوانين و شريعت اس�مي بر روي ثروت
بيمارگونه و به كار نينداختن قارون صفتانه آن خط بط�ن كشيده شده است، هرچند در 

هاي فساد، اسراف و تبذير به كار  هاي خود را در راه ها ثروت انعالم واقع بسياري از انس
باشند،  كاري با هم داراي ارتباط نزديك مي ها، فساد و خ�ف گيرند؛ زيرا حبس ثروت مي
 د:نماي چنان كه قرآن در ارتباط با قصه قارون اشاره مي هم

ح َعََۡيِهۡم  ﴿ ََ وَ�ح َ�َب ُُ ََن َ�َن مِ� قَۡوِم  َُ ح ََۡيَ�حُه مَِ�  وِِّن َ� ُكُنوَِ َََءا
َۡ اِ�َهُ  � َۡ   ۥَمآ ِِّن َم

ُ
َ�َُنٓوَ

 ِ َُۡعۡصَبةِ ب ِ�  ٱ َْ
ُ
َ ِ َِ َ�ُ  �َُۡقّوٖ َۡ قَا ۡح  ِِّن  ۥقَۡوُمهُ  ۥِِ ََ ۡۡ ََ  �َ َ َّ �  ّٞ ِ ُُ  �َ َ�ِِ َِ َۡ

َۡ� ٧ A ََ َِ �ِيَمآ  �ۡ�َت
حَك  ُ َءاتَُ َّ �  ََ َٖ   �ّ�ا ََ َِ ��  َ� َٖ َ� تَّ َيا  ِصيَبَك ِمَ� ََ ّۡ َسَ�  �ّ� ِۡ

َ
ِس� َكَمآ َ ِۡ

َ
َ ََ ُ َّ �  َِ ََۡب  �َ ََ َۡك   َۡ ِِ

َسادَ  َۡ َۡ �ِض� ِِ  �
َ
َ ِِّن  �ۡ� َّ �  ّٞ ِ ُُ ي�َ َ�  َِ ِس ۡۡ  ].77 -76القصص: [ ﴾٧ �لُۡم

قارون از قوم موسي بود، بر طايفه خود ستم ورزيد، ما به آن اندازه به او گنج و «
هاي) خزائن او بر گروه توانا و قدرتمندي سنگيني  بودمي كه (حمل صندوق ثروت داده

(مغرورانه) شادماني مكن؛ زيرا خداوند سرمستان  د:كرد. روزي قومش به او گفتن مي
چه كه خداوند به تو داده، سراي ديگر را بجوي  دارد * به وسيله آن مغرور را دوست نمي

گونه كه خداوند به تو بخشش و نيكي  و همان و سهم خود را از دنيا هم فراموش مكن
نموده تو نيز (با ديگران) نيكي كن و (در ميان ساكنين) روي زمين فساد و تباهي راه 

 ». دارد مينداز؛ زيرا خداوند فسادانگيزان را دوست نمي
 :نمايد كه عبارتند از را معين مي اين آيه اصول چهارگانه اقتصاد يا تمدن اس�مي

 استاي جلب رضايت خداوند از خ�ل كار و نيكوكاريت�ش در ر -1
فعاليت و كسب و كار براي برآورده نمودن نيازهاي زندگي دنيوي؛ زيرا دنيا  -2

 آيد. كشتزار آخرت به شمار مي

 انجام دادن كار و مسئوليت به بهترين روش ممكن. -3
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مال و  پرهيز از همه انواع فساد و ايجاد ضرر و زيان براي ديگران از طريق نيروي -4
 هاي نارواي نفساني. ثروت يا كشش

: تهيه امكانات و ي درست دارايي و ثروت عبارتند ازهاي به كارگير برخي از راه
ها،  تداركات لزم براي جهاد، رويارويي با دشمنان دين خداوند، بازگردانيدن سرزمين
ي حقوق غصب شده، نشر دعوت و حقيقت توحيد و عدالت در همه نقاط جهان. امور

كه داراي اجر و پاداش بسيار بزرگ و ارزشمندي خواهد بود زيرا خداوند متعال 
 د:فرماي مي

َ وِِّن ﴿ َّ ىح  � َ َُ ّن لَُهُم  �لُۡمۡؤمِنِ�َ مَِ�  �ۡش
َ
حلَُهم بُِ ۡمَ�

َ
َ ََ َسُهۡم  ُۡ �

َ
َ ۚ ّنَة َ ۡۡ ِِ َسبِيِل  � ِ يَُ�حتَُِوَن  َّ � 

ا عَ  ًَ ََۡع ُ�ۡقَتَُوَن   ََ ِِ َ�َيۡقُتَُوَن  ا  قنٗ َِ حةِ ََۡيهِ  ٮ ََ ِّيلِ ََ  �ّ�ۡو ََۡءاِن� ََ  �ۡ�ِ َ�ح بَِعهۡ  �َُۡق َۡ
َ
َمۡ� َ هِۦََ ِۚ مَِ�  َِ َّ � 

ْ فَ  َا ِيبِبَۡيعُِ�ُم  ٱۡسَتبِۡ�ُ َّ ۡعُتم بِهِ  � َُ حلَِك ُهَو  ۦۚ بَا ََ ََ َُ ۡو َۡ ََۡعِظيمُ  �َۡ  ].١١١ة: التوب[ ﴾١ �
را به (بهاي) بهشت خريداري مي نمايد.  گمان خداوند (كالي) جان و مال مؤمنان بي«

اي است كه خداوند آن  (آنان بايد) در راه خدا بجنگند، بكشند، و كشته شوند. اين وعده
انجيل و قرآن (به عنوان حقي معتبر بيان نموده و) هاي آسماني) تورات،  را در (كتاب

اي كه  به معاملهتر است؟ پس  وعده داده است. چه كسي از خدا به عهده خود وفاكننده
 ». ايد شاد باشيد. اين پيروزي و رستگاري بزرگي است كرده

هاي اس�مي مورد تهاجم  چنين لزم است در شرايط صلح و در زماني كه سرزمين هم
هاي  هاي مسلمانان در طرح قرار ندارد. اموال و دارايينظامي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 

هاي خيريه، پزشكي و پرداخت  گي و مؤسسهن، فرههاي اقتصادي عام المنفعه و پروژه
بايد هزينه و مخارج ها  آن بدهكاري بدهكاران و امور خدماتي به كار گرفته شود و قبل از

 خانواده، سالمندان و بيماران تأمين گردد.
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 اعتدال در خرج كردن -6
خت و چشمي و ري خرج و هزينه بايد داراي نظم و برنامه معين باشد و از بخل، تنگ

پاش پرهيز شود و به روش مشروع و مناسب براي مخارج خانواده و خويشاوندان و رفع 
 د:فرماي باره مي نياز نيازمندان مورد استفاده قرار گيرد. خداوند متعال در اين

﴿ ّ ُُ َ� تَبُۡسۡطَها  ََ ُنقَِك  ُُ َك َمۡغَُوًََة َِِ�ح  ََ َ� َ�َۡعۡل يَ َُو �َۡبَۡسِط ََ َُ  ََ ا َ�َتۡقُع ًَ ُۡسو ُّ  ﴾٢ٗما 
 ].29اإلرساء: [

دست خود را بر گردن خويش بسته مدار (و از كمك به ديگران خودداري مكن و «
شود از كار بماني و  دستي مكن؛ زيرا سبب مي ورزي منما) و بيش از اندازه گشاده بخل

 ». مورد م�مت (مردم) قرار بگيري و مستمند و اندوهگين شوي
 د:ان فرموده صه و احسان و رفع نياز نيازمندان رسول خداو در ارتباط با صدق

هركس مشكلي از مشك�ت دنيايي مسلماني را برطرف نمايد، خداوندي يكي از «
نمايد و هركس نياز نيازمندي را برآورده كند، خداوند  مشك�ت آخرتش را برطرف مي

ه مسلماني را پنهان نمايد و هركس عيب و گنا نيازمندي دنيا و آخرت او را برآورده مي
نمايد، تا زماني كه بنده خدايي  دارد، خداوند عيب و گناه او را در دنيا و آخرت پنهان مي

343F».در جهت ياري ديگران گام بردارند، خداوند نيز او را ياري خواهد نمود

1 

 عدم تبعيض  -7
و مربوط به خوراك، اس�م مسلمانان را توجيه نموده كه در مورد تأمين مايحتاج 

مسكن و لباس در ميان فرزندان، خدمتكاران و كارگران تبعيض قايل نشوند و هنگام 
 د:فرماي مي صكمك به نيازمندان بر آنان تكبر نورزند و فخر نفروشند؛ زيرا رسول خدا

را زيردست شما قرار داده. هركس برادر ها  آن آنان برادران شما هستند و خداوند«
ستي دارد از همان غذاي خود به او بدهد و از همان مسلماني را تحت رعايت و سرپر
_____________________________ 

 اخرجه مسلم و ابوداود و الترمذي و النسايي و ابن ماجه و الحاكم -1
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فرسا را به او نسپارد و اگر كار سختي  لباس خود براي او تهيه كند و كار سخت و طاقت
344F».را به او محول نمود او را كمك نمايد

1 

 شكر نعمت و تواضع -8
هاي  نمايند؛ زيرا انساني كه نعمت اين دو خصلت، از مال و ثروت محافظت مي

را در جهت خير و منفعت خود، خانواده و ها  آن نمايد و وند را سپاسگزاري ميخدا
شود؛ زيرا  دهد، سبب ماندگاري، ازدياد و بركت ثروتش مي جامعه مورد استفاده قرار مي

 د:فرماي خداوند متعال مي

﴿  َ ي َِ َُۡم ِِّن َعَذاِ� لََش َۡ َۡ �َ �ِ�ََ ََ �ُّ�ۡم   ََ �َِ
َ
َُۡم َ� َۡ  ].7ابراهيم: [ ﴾٧ََ�ِ� َشَك

هاي خود را)  ها در مسير صحيح) سپاسگزاري كنيد (نعمت اگر (با به كارگيري نعمت«
دهيم و اگر راه كفر و ناسپاسي را در پيش بگيريد، عذاب من  قطعاً برايتان افزايش مي
 ». بسيار سخت خواهد بود

د و گرامي هركس در مقابل خداوند فروتن و فرمانبردار باشد، خداوند او را سربلن
گرداند و هركس به مردم احترام بگذارد و در برابر آنان متواضع باشد، مردم نيز به او  مي

 ه:اند ك فرموده صدارند؛ زيرا رسول خدا گذارند و برايش دست به دعا برمي احترام مي
كاهد و به دنبال عفو و گذشت، عزت و  گاه صدقه و احسان از دارايي انسان نمي هيچ«

شود و هركس كه در برابر خداوند متواضع و فرمانبردار باشد،  صيب انسان ميسربلندي ن
345F».به راستي خداوند او را سربلند و گرامي خواهد داشت

2 
هاي ارزشمند سفارش  مرا به خصلت صرسول خدا د:فرماي مي ابوذر غفاري 

خويش را بنگرم تر از  به بالتر از خود نگاه نكنم و پايين« ه:فرمود، به من توصيه فرمود ك

_____________________________ 
 اخرجه البخاري -1

 اخرجه مسلم عن ابي هريره -2
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و به من فرمود كه مستمندان را دوست بدارم و با آنان معاشرت داشته باشم و با 
346F».به من پشت كنند ـ رفت و آمد نمايمها  آن خويشاوندانم ـ اگرچه

1 

 روابط با غيرمسلمانان -6
بخش راه ديگران  زن و مرد مسلمان چراغ پرفروغي هستند كه در هر شرايطي روشني

خوانند و الگوهاي ارزشمندي  قانه مردم را به سوي دين خداوند فرا ميهستند و صاد
هاي خير و نيكي هستند و  باشند و سرچشمه كيشان خود و پيروان ديگر اديان مي براي هم

باشند و  گذارند و خيرخواه آنان مي از اعماق درون و در عمل به ديگران احترام مي
براساس حق، دادگري، نيكوكاري و  دارند و در پي آن هستند كه شان مي دوست

 زندگي كنند.ها  آن خيرخواهي با
دانند كه  آيند؛ زيرا مي هاي خداوند از سر ستيز برنمي هاي مسلمان با آفريده انسان

خداوند خير و شر، زيبا، زشت، ايمان، كفر، نيكي و بدي را در راستاي هماهنگي براي 
جا كه تبلور و  هاي ميان مردم را از آن تحقق تكامل بشري آفريده است. و وجود تفاوت

باره  نمايد. خداوند متعال در اين خواست حكمت و مشيت خداوند است، به او محل مي
 د:فرماي مي

﴿ ِِ ََّك �َمَ� َم�  ََ لَۡو َشآَء  �ِض ََ
َ
َِهُ  �ۡ� �َت تُۡ�

َ
فَُ
َ
َ ۚ ِيًعا ََ ّ�ح يَُ�و�ُواْ  �َّاَس ُ�ُّهۡم  َِ

ۡؤِمنَِ�  َِۡن  ٩ُُ ِ ن تُۡؤمَِ� ِِّ� �ِِ
َ
َ  ٖ ۡۡ َ َِ َما َ�َن  ََ ِۚ َّ َعُل  � ۡۡ َ� ََ َٖ َۡ ِ َن ِي�َ َ�َ  �ل َّ ۡعقَُِوَن  � َُ  �َ

 ].99يونس: [ ﴾١
آوردند پس  ايمان ميها  آن خواست هركس در زمين است همه و اگر پروردگار تو مي«

كس جز با اجازه خداوند ايمان  ؟ هيچكه ايمان بياورندنمايي  آيا تو مردم را ناگزير مي
 ». انديشند، پليدي (و بدبختي را) قرار داده است آورد و خداوند بر كساني كه نمي نمي

_____________________________ 
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پاشد و نهال ايمان به اراده و  ورزي مي اين آيه آبي سرد را بر روي آتش تعصب و كينه
اند و ثمر نش خواست مطلق خداوند و سپردن همه امور به او را در دل انسان بر زمين مي

ها، احزاب،  ها و آرمان آن نهال ايمان، سماحت، بردباري و پرهيز از اعتراض به انديشه
 هاي گوناگون و اديان مختلف است. ها و برداشت مذاهب، معرفت

ها مسلط شود، حاصل آن همكاري  پذيري بر قلوب و انديشه هرگاه سماحت و تحمل
بود. گاهي سلمان و غيرمسلمان خواهد و دوستي متقابل و مهرباني ميان همه مردم م

جا اين سئوال پيش  ممكن است مسلماني با غيرمسلماني همسايه يا همكار باشد، در اين
 چگونه روابط خود را با او تنظيم نمايد؟ ه:آيد ك مي

قرآن كريم چهارچوب و چگونگي روابط با غيرمسلمانان را مشخص فرموده و به 
ء ننموده، بلكه گامي بلندتر را برداشته و آن را به مرتبه آميز ديني اكتفا زندگي مسالمت

زندگي و روابط همراه با محبت و تفاهم اوج بخشيده است و اين نشانه منزلت والي 
اس�م و انديشه فراديني و فراملي آن است. خداوند متعال در مقام بيان تفاوت ميان 

 د:فرماي ميها  آن مسلمانان و دشمنان

ح ﴿ ۡنَهُ َُ ُ ُ�ُم ّ�  َّ ِي�َ َعِ�  � َّ �  ِِ ِي�ِ لَۡم يَُ�حتَُِوُ�ۡم  َُهۡم  ��ن ّ�َََ ن 
َ
ُِ�ۡم َ َح ِ� دَِ� وُ�م من َُ َِۡ َُ لَۡم  ََ

ِۡهۡمۚ ِِّن  َۡ ِ َُۡقِسُطٓواْ ِ ََ َ َّ �  ّٞ ِ حُ�ُم  ٨ �لُۡمۡقِسِط�َ ُُ ۡنَهُ َُ َّّما  ِِ ُ َّ ِي�َ َعِ�  � َّ �  ِِ حَتَُوُ�ۡم  ِي�ِ َ�  ��ن
 
َ
َ ��َِك ُهُم ََ ََ َْ

ُ
َتَولُّهۡم فَُ َُ َََم�  ن تََوَّوُۡهۡمۚ 

َ
ُ�ۡم َ َِ ا ََ َۡ ِ ِ �

َ�َ ْ َا َُ حَه ََ ََ ُِ�ۡم  َح ِ� دَِ� وُ�م من َُ ََ َۡ

ُِمونَ   ].٩ -٨ة: املمتحن[ ﴾٩ �َّ�َح
خداوند شما را از كساني كه در دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون «

نيكي كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خداوند ها  آن كه بادارد  اند، باز نمي نكرده
دارد كه در  دارد * فقط خداوند را از شما دوستي با كساني باز مي دادگران را دوست مي

تان  اند و در بيرون راندن هايتان بيرون كرده اند و شما را از خانه (كار) دين با شما جنگيده
را به دوستي بگيرد، آنان همان ستمگران ها  آن سياند. هرك با يكديگر همكاري كرده

 ». هستند
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آميز با مسلمانان هستند و در يك سرزمين با  غيرمسلماناني كه خواهان زندگي مسالمت
بايد براساس نيكي، ها  آن باشند روابط با نمايند و داراي وطن واحدي مي هم زندگي مي

اند و از در  با مسلمانان دشمني نورزيدهدوستي، تفاهم و دادگري استوار باشد؛ زيرا آنان 
 اند. را بيرون نكردهها  آن جنگ وارد نشده و از سرزمين خود

با اين همه دشمناني كه در خارج ممالك اس�مي قرار دارند و در عمل دشمن خود را 
هاي مختلف سياسي،  توزانه خود در عرصه ها و عملكردهاي كينه ها، برنامه از طريق توطئه

وجه مورد اطمينان نيستند و بايد  اند، به هيچ ي، اقتصادي و فرهنگي به اثبات رسانيدهاعتقاد
عاقبت خوبي را ها  آن بسيار هوشيارانه رفتار كرد و دوستي، محبت و مشورت باها  آن با

توان فهميد  به دنبال نخواهد داشت و اين روش و انديشه را از اين آيه قرآن به خوبي مي
 د:فرماي كه مي

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ �  ِ ِۡهم ب

َۡ َآَء تَُُۡقوَن ِِ ِۡ َۡ
َ
َُّ�ۡم َ َُ َََع ِي  َن َُ ْ َع َا ََّتِخُذ  �َ ْ َۡ  ٱلَۡمَوّدِٖ َءاَمُنوا ََقَ

 �َِ آَءُ�م من ََ ْ بَِما  َا َُ َۡ َنِ َ� وَن  �ۡ�َ َُ َِۡ َُ َِ َُّسو ِ  �ل  ب
ْ ن تُۡؤِمُنوا

َ
ِ �يّاُ�ۡم َ َّ َنُِ�مۡ  ٱ ََ﴾ 

 .]١ة: املمتحن[
 ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي نگيريد و با اي كساني كه ايمان آورده«

اظهار دوستي نكنيد. در حالي كه به آن حقيقتي كه بر شما نازل شده كافر هستند و ها  آن
كنند كه چرا به خداوند و پروردگارتان ايمان  پيامبر خدا و شما را از مكه بيرون مي

 » ايد؟ آورده
به ها  آن نه دشمنان تهاجم نظامي، فرهنگي و اقتصادي را عليه ما آغاز كنند، با اگر آن

اجازه تجاوز و زيرپا نهادن حقوق ها  آن وجه به رويارويي خواهيم پرداخت و به هيچ
 مسلمانان داده نخواهد شد.

وطناني هستند كه در حقوق  كنند، هم اما غيرمسلماناني كه در ميان مسلمانان زندگي مي
وطني و ديگر حقوق سياسي و اجتماعي با مسلمانان يكسان هستند و حقوق و  مه
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ها با مسلمانان در يك رديف قرار دارد؛  هايشان آنان (غيرمسلمانان) در اين زمينه مسئوليت
 د:فرماي مي صزيرا رسول خدا

آميز دارد، ستم  هركس با غيرمسلماني كه با مسلمانان پيمان دوستي و زندگي مسالمت«
ند و حقي از حقوق او را ضايع نمايد، يا او را به كاري سخت وادارد و يا چيزي را كه ك

347F».به آن راضي نيست از او بستاند، در روز قيامت من با او طرف خواهد بود

1 
اي پيش بيايد، لزم است  و هرگاه راجع به دين، ايمان، نبوت و انبياء بحث و مجادله

ور  جلوگيري از شعلهز از طعن، توهين و ايجاد دشمني و مسلمانان با آرامش، تأمل و پرهي
شدن آتش كينه و حقد، با آنان به بحث و گفتگوي پسنديده و حكيمانه اقدام نمايند؛ زيرا 

 د:فرماين باره مي خداوند متعال در اين

ِ  �ۡدعُ ﴿ َنَِك ب ََ ِ  �ۡ�ََسَنةِ�  �لَۡموِۡعَظةِ ََ  ٱۡ�ِۡكَمةِ َِِ�ح َسبِيِل  لُۡهم ب َِ ح ََ ََ �َِّ ََّك  ٱ ََ َسُ�ۚ ِِّن  ِۡ
َ
َ َ�ِ

ۡعََُم بَِم� َضّل َع� َسبِيَِهِ 
َ
ِ  ۦُهَو َ ۡعََُم ب

َ
ي�َ ََُهَو َ َِ  ].125النحل: [ ﴾١ ٱلُۡمۡهَت

اي كه نيكوتر  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با انان به شيوه«
كه از راه منحرف شده داناتر و او  است مجادله بنما. در حقيقت پروردگار تو (جان) كسي

 ». يافتگان نيز داناتر است به حال راه
 د:فرماي چنين مي هم

ۡهَل ﴿
َ
َ ْ لُٓوا َِ ح ََ َ� تُ ََ ِٞ و َِۡكَ�ح �  ِ َسُ� ِِّ�  ٱَِّ� ِِّ� ب ِۡ

َ
ِي�َ ِ�َ َ َّ ْ َءاَمّنا  � ََقُولُٓوا ْ ِمۡنُهۡم   ََُموا ََ

 ِ ِيٓ ب َّ َِ  ٱ ِِ�
ُ
َ ََ َۡنا  َۡ ِ ِ َِ ِِ�

ُ
َ  ُ�َ �ُۡ�َ ََ   َ ِِ ح ََ حُهُ�ۡم  ََ حُهَنا � ََ ُۡ�ۡم � َۡ ۡسَُِموَن  ۥِِ ُُ٤﴾  

 .]46العنكبوت:[
اي كه بهتر است مجادله كنيد، مگر با كساني از آنان كه ستم  با اهل كتاب جز به شيوه«
چه به سوي شما نازل گرديده  چه به سوي ما نازل شده و آن به آن د:اند و بگويي كرده

 ». ان آورديم و خداي ما و خداي شما يكي است و ما تسليم او هستيمايم

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1
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لزم به توضيح است كه خوردن غذا و نوشيدني ح�ل با اهل كتاب و ازدواج با زنان 
با زنان و دختران مسلمان جايز نيست. ها  آن ب�مانع است، اما ازدواجها  آن و دختران

چار تزلزل و صدمه بشود؛ زيرا انسان مسلمان بدين علت كه روابط ميان زن و مرد نبايد د
ايمان دارد، اما غيرمسلمان به نبوت  صبه همه انبياء و پيامبران پيش از حضرت محمد

باور ندارند و بر همين اساس ممكن است كه ميان زن و شوهر  صحضرت محمد
فرو از هم ها  آن مسلمان و غيرمسلمان نزاع و اخت�ف بروز نمايد و زندگي خانوادگي

 د:باره مي فرماي پاشد؛ زيرا خداوند متعال در اين

َۡومَ ﴿ ۡۡ ّل ََُ�ُم  � ِِ
ُ
ِي�َ َََطَعاُم  �َّطينَِ�حُت  َ َّ َتُواْ  �

ُ
َ َٞ ِِلن  لُّهۡم   �َِۡكَ�ح َََطَعاُمُ�ۡم  َُّ�ۡم  ِِلن  

َصَ�حُت ََ  ۡۡ َصَ�حُت ََ  �لُۡمۡؤِمَ�حتِ ِمَ�  �لُۡم ۡۡ ِي�َ مَِ�  �لُۡم َّ �  ْ َتُوا
ُ
َ َۡ� َٞ ََآ  ِكَ�ح ِم� َ�ۡبَُِ�ۡم ِِ

 َُ
ُ
َُۡتُموُهّ� َ ََُه�ّ َءاتَ ان   و ََ َۡ

َ
َ� ُمّتِخِذٓي َ ََ  �َ ِۡ ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�حِۡ  ].٥ة: املائد[ ﴾ُُ

امروز چيزهاي پاكيزه براي شما ح�ل شده است و طعام كساني كه اهل كتاب هستند «
(ازدواج شما) با زنان پاكدامن  ح�ل است وها  آن براي شما ح�ل و طعام شما براي

مسلمان و زنان پاكدامن از كساني كه پيش از شما كتاب (آسماني) به آنان داده شده به 
بدهيد، ح�ل است. در حالي كه خود پاكدامن باشيد نه ها  آن كه مهرهايشان را به شرط آن

 ». كه زنان را در پنهاني دوست خود بگيريد... زناكار و نه آن
رمسلمانان ساكن در ممالك اس�مي خواهان مشاركت با مسلمانان در جنگ هرگاه غي

توانند در زمينه  چنين مسلمانان مي مانعي ندارد. همها  آن با دشمنان گرديدند، مشاركت
امور اداري، مدني، علمي، فني، كشاورزي، صنعت، تجارت، طبابت و ...، از غيرمسلمانان 

هاي  نظر دارند كه بايد رهبري و پست ين مورد اتفاقاستفاده كنند، اما همه مذاهب در ا
كليدي سياسي، اداري، فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و نظامي در اختيار خود مسلمانان 

براي هجرت به مدينه از راهنمايي مشركي به نام عبداهللا بن  صباشد. حضرت محمد
نين زهري روايت چ اريقط و در غزوه حنين از صفوان بن اميه طلب همكاري فرمود. هم
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براي فتح پايگاه اصلي يهود در خيبر از برخي از خود يهوديان  صنموده كه رسول خدا
348Fهم بهره گرفت.

1 

 مراقبت و مهرباني با حيوانات
ها و مكاتب ديگر از نظر تئوري و عمل مردم را به مهرباني  اس�م پيش از همه انديشه

را واجب گردانيده است و در ايام ها  آن هبا حيوانات فراخوانده و دادن طعام، آب و معالج
حكومت اس�مي مركز بزرگي براي دامپزشكي شهرداري دمشق و نمايشگاه تأسيس شده 

المللي ساخته شده  بود كه اكنون به جاي آن، ورزشگاه شهرداري دمشق و نمايشگاه بين
ر موارد بسيار به جز دها  آن چنين اس�م كشتن حيوانات بيمار را براي رهايي از است. هم

 ضروري حرام گردانيده است.
هاي  اس�م توصيه و سفارشها  آن در مورد مراعات حال حيوانات و نگهداري از

 :عبارتند ازها  آن است كه برخي از فراواني را بيان فرموده
 د:ان فرموده صرسول خدا

به خداوند در هر كاري روش درست و پسنديده را واجب گردانيده، هرگاه (محكوم «
اعدامي) را كشتيد به روشي درست او را بكشيد و هرگاه حيواني را ذبح كرديد خوب آن 

349F».تان را خوب تيز كنيد و حيوان را راحت سر ببريد را ذبح كنيد، چاقوي

2 
اي  خانمي به خاطر حبس كردن گربه« ه:روايت نموده ك صاز رسول خدا مابن عمر

350F».جهنم انداخته شد و جلوگيري از خوردن و آشاميدن آن، به آتش

3 

روزي مردي از راهي « د:ان  فرموده صنمايد كه رسول خدا ابوهريره روايت مي
از گذشت و سخت دچار تشنگي شد و چاهي را يافت و داخل آن شد و آب نوشيد و  مي

_____________________________ 
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اين  ت:زند، مرد با خود گف له مي آن خارج شد و در كنار چاه سگي را ديد كه از تشنگي له
همان تشنگي است كه تا چند لحظه پيش براي من پيش آمده بود و  هم دچارحيوان 

هايش را پر از آب كرد و آن را براي آن سگ گرفت تا  دوباره پايين رفت و كفش
اش برطرف شد و آن حيوان براي آن مرد درخواست عفو كرد و خداوند او را  تشنگي

يعني نگهداري و  صيا رسول اهللا د:گفته ش صخدمت رسول خدا». مورد عفو قرار داد
 351F1 »مراقبت از حيوانات تا اين اندازه داراي اجر و پاداش است؟

مسلمانان را از به جان هم انداختن حيوانات نهي فرموده « صچنين رسول خدا هم
352F».است

2 
 د:فرمو شنيدم كه مي صاز رسول خدا د:گوي مي كو شري

اوند به دادخواهي هركس بيهوده گنجشكي را بكشد در روز قيامت در پيشگاه خد«
353F»......پروردگارا ف�ني بيهوده مرا كشت د:گوي پردازد، و مي مي

3 
اين احاديث و احاديث بسيار ديگري بيانگر ميزان اهتمام اس�م به مراقبت و مهرباني با 

بوده؛ زيرا ايشان رحمه  صهاي رسول خدا حيوانات است و اين خصلت يكي از ويژگي
ها، جانداران، جمادات،  مهرباني و مراقبت ايشان همه انسان اند و رحمت، للعالمين بوده

گرفته است و اين روش، راهكار و راهنمايي يكي  گياهان، درختان و همه چيز را در بر مي
ها قبل از تشكيل  هاي برتري فرهنگ و تمدن اس�مي است و قرن ترين نشانه از درخشان

هاي محيط  و جمعيتها  آن اض نسلهاي دفاع از حيوانات و جلوگيري از انقر جمعيت
 مسلمانان را به اين امور فراخوانده است. صزيست، رسول خدا

_____________________________ 
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 پايان زندگي زناشويي و پيامدهاي آن

پاشد. شريعت  شود و از هم فرو مي هاي شديد مي گاهي زندگي زناشويي دچار تنش
ها  آن يامدهاي جدايي ميان زن و شوهر و مراعات حقوق هر يك ازاس�م در ارتباط با پ

 احكام و رهنمودهايي وضع نموده است.
و » ط�ق«خاتمه دادن به روابط زناشويي يا براساس خواست يك طرفه مرد از طريق 

پذيرد. گاهي ممكن است اين  انجام مي» خُلع«يا بر مبناي خواست و اراده طرفين از طريق 
دوباره به حالت اوليه ادامه زندگي ميان مرد و » عقدي جديد«يا » رجعت«ريق جدايي از ط

 زن بازگردد و يا از طريق محاكم شرعي يا دادگاه به خاطر اسباب و عوامل معيني ميان
اي�ء و ظهار و «اي مانند  ط�ق و جدايي انجام پذيرد و يا از طريق مسائل جداگانهها  آن

در همه حالت جدايي ميان زن و  ورقم زده شود ها  آن زندگي زناشويي پايان» لعان
شوهر مراعات عده و به عزا نشستن زن ضروري است. دراين بخش به طور خ�صه به 

  :پردازيم بيان احكام مربوط به آن موارد ضمن هشت مبحث زير مي
 رجعت :موضوع دوم ط�ق :موضوع اول
   جدايي از طريق  :موضوع چهارم خُلع :موضوع سوم

 دادگاه
 لعان :موضوع ششم اي�ء :موضوع پنجم
 عده :موضوع هشتم ظهار :موضوع هفتم

 طالق :موضوع اول
تعريف ط�ق، تفاوت ميان ط�ق و فسخ، حكم و حكمت ط�ق، شروط وقوع و انواع 

 ها. آن ط�ق و حكم هر يك از
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نكاح و ط�ق عبارت است از برداشتن و فسخ كردن عقد  :ا معناي طإلقتعريف ي
پايان دادن به آن از طريق مرد و يا از طرف زني كه ط�ق از طرف شوهر به او تفويض 

 شده است.

 تفاوت فسخ نكاح و طإلق
 د:ط�ق و فسخ با هم سه تفاوت دارن

اثر گردانيدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حكم ح�ل و  فسخ نقض، باطل و بي -1
پايان دادن به روابط زناشويي قرار  روا بودن روابط مبني بر آن است، اما ط�ق

گرفته براسا عقد نكاح صحيح است و اين جدايي و انفصال تنها پس از تحقق 
 پذيرد. گانه انجام مي ط�ق سه

ها و رويدادهاي عارضي مانند مرتد شدن زن، مخالفت زن  فسخ به خاطر حالت -2
در عقد نكاح  هاي قطعي اس�م و يا فرا رسيدن زمان شروطي كه با احكام و ارزش

انجام گرفته مانند حق اختيار فسخ پس از رسيدن به سن بلوغ يا عدم كفايت و 
گيرد، اما ط�ق در ارتباط با عقد نكاح  است كه صورت ميها  آن تناسب ميان

 پذيرد. صحيح و ملزم است كه انجام مي

 گانه ندارد، اما ط�ق از تعدد آن فسخ، كاري به نقض و كم كردن از ط�ق سه -3
 كاهد. مي

 حكم طإلق
ط�ق و جدايي به خاطر مراعات مصالح طرفين و از روي ضرورت و ناچاري مباح و 

، اجماع علما، عقل و تدبير مورد صجايز است و اين جواز را قرآن، سنت رسول خدا
 اند. تأييد قرار داده

 د:فرماي قرآن در مورد ط�ق و جدايي مي
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﴿ َُ ح َساُكۢ  �َّطَ� ُۡ ِ تَاِن� فَِ َّ ُِّمآ  َُ  ْ َا ُذ َُ
ۡ
ن تَُ
َ
ِّل ََُ�ۡم َ َُ  �َ ََ  � َ�ح�  ِۡ ِ ِ�ُحۢ �ِِ ۡۡ

َ � َۡ
َ
َف  َ َُ بَِمۡع

َُۡتُموُهّ� َشۡ�  ََد  ًٔ َءاتَ َُ ُِ ّ� يُقِيَما 
َ
� ٓ َافَا ََ ن 

َ
ِ  ا ِِّ�ٓ َ َّ ََد  � َُ ُِ ّ� يُقِيَما 

َ
ُتۡم � ۡۡ َِ ِ فَِِۡن  َّ  فََ�  �

َناَح َعََۡيِهَما �ِيَما  ۡت �ۡ�تَ َُ َُد  ۦۗ بِهِ  ََ َُ ُِ ََۡك  ِ ِ ت َّ ََد  � َُ ُِ  َّ َتَع َُ َََم�   ۚ ََها َُ ۡعَت ََ ِ فََ�  َّ � 
��َِك ُهُم  ََ َْ

ُ
ُِمونَ فَُ ََّقَها فََ� َ�ِّل َ�ُ  ٢ �َّ�َح ا َ�ۡ�َهُ  ۥفَِِن َط ًَ َۡ ََ ّ�ح تَنِكَح  َِ  َُ  ﴾ِمۢ� َ�ۡع

 ].٢٣٠ -٢٢٩ة:البقر[ 
[از آن بايد زن را] به شايستگى نگاه داشتن يا به ] دو بار است پس  ط�ق [رجعى«

پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] ط�ق داد، پس از آن براى   .....نيكى رها كردن
 »شود او (شوهر) ح�ل نمى

 د:فرماي مي صو رسول خدا
354F».ناپسندترين امور ح�ل در نزد خداوند ط�ق دادن است«

1 
355F».ين حفصه را ط�ق داد، اما دوباره او را بازگردانيدام المؤمن« صو عم�ً رسول خدا

2 
نظر دارندكه براساس دو منبع قبلي (قرآن  چنين فقهاي مسلمانان در اين مورد اتفاق هم

 و سنت) ط�ق و جدايي زن و شوهر جايز است.
اي تباه و  و از نظر عقلي ترديدي وجود ندارد كه گاهي روابط زن و شوهر به اندازه

شود كه امكان آشتي و  ود و به حدي از يكديگر يا طرفي از ديگري متنفر ميش خراب مي
گر، ط�ق و ياز بند يكدها  آن وجود ندارد و تنها راه چاره و رهاييها  آن مصالحه ميان

جدايي است و اين جدايي در جهت جلوگيري از نگراني، سرگرداني، فساد و تباهي 
 گيرد. هرچه بيشتر صورت مي

آوري است كه در ممالك غربي آمار ط�ق در حد باليي قرار دارد و آگاهي لزم به ياد
درصد تجاوز  10رسد. اما در ممالك اس�مي در غالب اوقات از  درصد مي 70به بيش از 

 بست رسيدن طرفين و قبول واقعيت است. كند كه آن هم به خاطر به بن نمي
_____________________________ 
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راه حل مشك�ت سختي  د:شچنان كه گفته  با اين همه حكمت و هدف از ط�ق هم
قابل حل و فصل نبوده و به خاطر عدم توافق ها  آن است كه توسط زن، شوهر و اطرافيان

به  ها، آن اخ�قي و نفرت بيش از حد از يكديگر يا عوامل خارجي غيرقابل تحمل براي
نبوده است؛ زيرا اي به جز ط�ق پيش او  خاطر جلوگيري از زيان و نگراني بيشتر چاره

از ميان دو شر و بدي آني كه زيانش « ه:اصل معتبري است كاين اصل در شريعت اس�م 
، اما اس�م هر يك از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسري »شود كمتر است انتخاب مي

نامد ـ  مي» ميثاق استوار«هاي ناشي از آن ـ كه قرآن را  و وفاداري به حقوق و مسئوليت
را به تحمل و بردباري در مقابل اخ�ق و رفتار همسر، ترغيب ها  آن خواند و فرا مي

 د:فرماي باره مي كند. خداوند متعال در اين مي

﴿ ِ َُهّ� ب ُ ِِ ََ َِف� ََ َُ َِۡهُتُموُه�ّ  ٱلَۡمۡع ْ َشۡ�  فَِِن َك ََُهوا ن تَۡ�
َ
َ � ََ َعَل  ٔٗ َ�َع ۡۡ �َ ََ ُ ا  َّ �ِيهِ  �

� َكثِٗ��  ٗ�ۡ  ].19النساء: [ ﴾١ََ
ا همسران خود به طور شايسته (در گفتار و كردار) معاشرت نماييد و اگر از آنان (به ب«

دليلي) بدتان آمد (شتاب نكنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد) زيرا چه بسا از چيزي 
 ». بدتان بيايد، اما خداوند خير و منافع فراواني را در آن قرار داده باشد

 د:فرماي مي صو رسول خدا
مرد مؤمني نبايد با همسرش دشمني ورزد؛ زيرا ممكن است اخ�قي از او را هيچ «

356F».نپسندد، اما از اخ�ق ديگر او راضي باشد

1 
چنين اس�م زنان را به صبر و بردباري دعوت نموده و آنان را به تحمل مشك�ت  هم

. رسول تا فرا رسيدن تغيير در خُلق و خو و وضع زندگي مرد به شكيبايي فراخوانده است
 ت:فرموده اس صخدا

_____________________________ 
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هر زني كه بدون دليل و (ناراحتي سخت) براي ط�ق، شوهرش را تحت فشار قرار «
357F».دهد، او را به بهشت راه نخواهد داد

1 
هاي  را به استفاده از روشها  آن شريعت اس�م در راستاي حل نزاع ميان زن و شوهر

راه را موعظه و نصيحت و تنها ترين  مطلوب و دوستانه فراخوانده و بهترين و مناسب
نتيجه بودن  زن مقصر باشد، تنبيه ساده بدني، و در صورت بي چنانچهگذاشتن در بستر، و 

پا در مياني دو نفر يكي از خويشاوندان مرد و ديگري  ها، آن و به توافق و آشتي نرسيدن
 از خويشاوندان زن است.

است، اما در شرايط خاصي چون نكاح ـ مباح و جايز بودن  حكم اصلي ط�ق هم
در عادت ماهيانه قرار داشتن زن، يا در ايام پاك شدن كه با يكديگر همبستر شده  د:مانن

باشند (ط�ق بدعي) يا در شرايطي كه اگر زن ط�ق داده شود مرتكب فساد و فحشا 
گونه موارد ط�ق دادن زن حرام و نامشروع  بشود، يا عدم امكان ازدواج مجدد، در اين

 ست.ا
و سپري شدن » اي�ء«اما ط�ق بدون دليل و سبب مكروه است و گاهي هم مانند 

باشد، ط�ق دادن ها  آن و زماني كه حكمين رأيشان بر جدايي ميان» اي�ء«چهارماه از 
واجب است و زماني كه زن بدزبان و بدرفتار باشد و به وظايف ديني خود مانند نماز، 

 گري و ...، عمل ننمايد، ط�ق دادن او مستحب است. ، فتنهروزه و پرهيز از دروغ، تهمت
 ت:براي وقوع ط�ق وجود پنج شرط لزم و ضروري اس :شروط وقوع ط�ق

 
 اهليت طالق دهنده -1

مردي كه مي خواهد همسرش را ط�ق دهد، بايد عاقل، بالغ و هوشيار باشد و با اراده 
مين اساس ط�ق دادن افراد نابالغ، ديوانه و و اختيار خود به اين كار اقدام نمايد و بر ه

مدهوشي كه در حالتي قرار داشته باشد كه خير و مصلحت و ضرر و زيان خود را 

_____________________________ 
 اخرجه احمد و اصحاب السنن -1
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چنين كسي كه بيش از حد معمول دچار خشم و عصبانيت بشود و  تشخيص ندهد و هم
 بدهد و كسي كه او را مجبور به ط�ق دادن بنمايند، واقع هوشياري خود را از دست

 شود. نمي
به جز مالكيه بقيه مذاهب بر اين باورند كه اقدام به ط�ق دادن زن، از طرف شوهر 
كافر جايز است و اقدام به ط�ق آدم سفيه (يعني كسي كه داراي عقل و فهم طبيعي 

شود، هرچند  درك و معرفت است) به شرط بالغ بودن واقع مي مغز و كم  نيست و سبك
باشد، اما وقوع ط�ق همسر مردي كه از دين برگشته و مرتد  كه ولي او رضايت نداشته

بازگردد ط�قش جاري شده موكول به اين است كه اگر در زمان عده زن دوباره به اس�م 
اش باطل گرديده و بايد دوباره براساس  شود؛ زيرا نكاح قبل از اس�م آوردن دوباره مي

م عده، تجديد ايمان و اس�م ننمود عقدي جديد با همسرش زندگي نمايد و اگر در ايا
شود. مذاهب چهارگاه  اعتبار مي نكاح او به خاطر تفاوت دين او و همسرش باطل و بي

 رأيشان بر وقوع ط�ق زني است كه شوهرش در حال مستي او را ط�ق داده باشد.
زن در مورد ط�ق دادن تصميم گيرنده نيست، اما هرگاه شوهرش ط�ق دادن را به او 

تواند  فويض نمايد يا در هنگام عقد اين حق را براي همسر خود پذيرفته باشد، زن ميت
تواند  اقدام به ط�ق و جدايي بنمايد. و تنها در موارد بسيار ضروري است كه قاضي مي

 ميان زن و شوهر حكم به جدايي بدهد.

 قصد طإلق دادن -2
صد جدايي از همسرش را داشته آورد بايد نيت و ق كسي كه الفاظ ط�ق را بر زبان مي

نمايد، يا به تدريس موضوع ط�ق اشتغال دارد،  باشد، اما كسي كه از ديگري نقل قول مي
داند، اگر آن را بر زبان بياورند و قصد ط�ق را  يا كسي غيرعرب كه معناي ط�ق را نمي

ط�ق را به كار الفاظ شود، اما كسي كه با مزاح و شوخي  نداشته باشند، ط�قشان واقع نمي
 ت:فرموده اس صشود؛ زيرا رسول خدا گيرد، ط�ق او واقع مي مي
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نكاح، ط�ق و رجعت  د:شو جدي و شوخي بودنشان جدي گرفته ميسه چيز «
358F».دادن

1 

 وجود زوجيت حكمي يا حقيقي -3
زماني ط�ق معنا دارد كه ميان مرد و زني زندگي زناشويي حقيقي (در حالت عادي 

ي (در زماني كه زن مشغول گذرانيدن عده است) وجود داشته باشد. بر همسري) و حكم
اين اساس ط�ق دان زن بيگانه معنا ندارد، و ط�ق دادن در ايام گذرانيدن عده ط�ق 

اي كه با او روابط زناشويي صورت  يعني مكمل ط�ق ث�ثه و زن مطلقه» بينونه كبري«
 گرفته، صحيح نيست.

رابطه حقيقي همسري و رابطه حكمي يعني در ايام عده  اما در حالت عادي وجود
شود و ط�ق در رابطه با ازدواجي كه شرايط لزم را نداشته  ط�ق واقع مي» ط�ق رجعي«

 شود. آمده يا پس از پايان عده واقع نمي و باطل به شمار مي

 طإلق به صورت صريح يا كنايه -4
گيرد. الفاظ صريح و روشن الفاظي  ط�ق به صورت الفاظ صريح يا كنايه انجام مي

 هستند مانند ط�ق، جدايي، فرقت و ...، كه منظور از آن معلوم و مشخص باشد.
وجود داشته ها  آن اما الفاظ غيرصريح و كنايه آن است كه احتمال منظور از ط�ق در

 سرنوشتت را خود تعيين كن يا به خانه د:كه مرد به همسر خود بگوي باشد. مانند اين
گونه موارد اگر قصد و نيت ط�ق وجود داشته باشد، ط�ق  پدريت برگرد و ... كه در اين

 د:شود. اما با تحقق سه شرط است كه ط�ق دادن با شريعت اس�م موافقت دار واقع مي
 دليل و ضرورتي براي ط�ق دادن وجود داشته باشد. -1

_____________________________ 
 اخرجه احمد و اصحاب السنن -1
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ن با همسر خود همبستر در هنگام پاكي زن از عادت ماهيانه انجام بگيرد كه در آ -2
 نشده باشد.

به صورت متفرق و يكي يكي و پس از گذرانيدن مراحل مختلف موعظه و قهر  -3
كردن و تنبيه بدني (در صورتي كه زن مقصر باشد) و عدم موفقيت حكَمين، انجام 

 بگيرد.

 انواع طإلق
 كند كه عبارتند از: به اعتباراتي چهارگانه ط�ق اقسام مختلفي پيدا مي

 به اعتبار كلمات :اول
ط�ق صريح آن  د:چنان كه گفته ش شود. و هم به ط�ق صريح و ط�ق كنايه تقسيم مي

است كه الفاظ استعمال شده به وضوح و صراحت بيانگر ط�ق، فرقت و جدايي باشد و 
شود. مث�ً اگر مردي به  ط�ق در ميان نباشد ـ واقع ميبه محض بيان آن ـ هرچند قصد 

شويم  ط�قت واقع شده باشد. يا از اين لحظه من و تو از هم جدا مي د:ود بگويهمسر خ
 شود. تو بر من حرام باشي، ط�ق او واقع مي د:و از نظر حنفيه اگر مرد به همسرش بگوي

ها  آن نيز اين است الفاظي به كار گرفته شوند كه احتمال ط�ق و جدايي از ه:كناي
كه  را براي جدايي از همسر خود به كار نبرند، مثل اينها  نآ فهميده شود، و معمولً مردم
به خانه پدريت بازگرد، از اين لحظه اختيار سرنوشتت به  د:مردي به همسر خود بگوي

گونه موارد اگر مرد قصد ط�ق و جدايي را داشته باشد،  دست خود توست و ... در اين
 شود. ط�ق او واقع مي

دليلي مرد و زن از همديگر دور باشند و مرد از طريق  اگر به ت:طإلق از طريق كتاب
نوشتن نامه يا ارسال فاكس يا فرستادن كسي به نيابت از خود يا مردي كه زبان سخن 

 شود. گفتن نداشته باشد به وسيله اشاره قابل فهم، ط�قشان واقع مي
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در اين ط�ق يكي يا دو يا سه است. مذاهب چهارگانه و مذهب ظاهري  :تعداد طإلق
ط�قت « :نظر دارند كه ط�ق با لفظ سه يا ث�ثه يا سه بار پشت سرهم گفتن مورد اتفاق

شود و آن زن و شوهر بر هم حرام  سبب واقع شدن ط�ق ث�ثه مي» واقع شده باشد
كه زن پس از سپري شدن عده، مجدداً ازدواج ديگري بنمايد و به طور  شوند، مگر آن مي

هم جدا شوند و پس از سپري شدن عده ط�ق و پس از  طبيعي پس از مدتي از
توانند با هم ازدواج بنمايند، اما  خواستگاري، موافقت زن، عقد، نكاح و مهريه جديد مي

امام ابن تيميه، امام ابن القيم جوزي و بسياري ديگر از علما بر اين باورند كه ط�ق همراه 
اي آن معتبر نيست و تنها يك ط�ق آن  هبا عدد لفظي يا اشاره عددي، عدد لفظي و اشار

 شود و نه بيشتر. واقع مي

 طإلق از نظر سنت و بدعت بودن :دوم
 د:شو تقسيم مي» ط�ق بدعي«و » ط�ق سنتي«از اين نظر ط�ق به دو نوع 

سازگاري داشته باشد و زماني  صط�قي است كه با سنت رسول خدا :طإلق سنّي
ير عملي قرآن است سازگاري دارد كه دليل و كه تفس صط�ق با روش رسول خدا

ضرورتي براي جدايي وجود داشته باشد. تنها يك ط�ق او را در ايام پاكي ماهيانه كه با 
او همبستر نشده باشد، جاري نمايد و زن حامله نباشد، اگر هر يك از موارد فوق مراعات 

ام دهنده آن گناهكار نشود ط�ق، ط�ق بدعي است و جاري نمودن آن حرام است و انج
 شود. مي

سازگاري ندارد و  صط�ق بدعي ط�قي است كه با سنت رسول خدا :طإلق بدعي
كه كسي همسرش را به هنگام عادت ماهيانه، ايام  پسندد. مثل اين شريعت اس�م آن را نمي

بارداري همسر يا در پاكي كه در آن با يكديگر همبستر شده باشند، ط�ق بدهد. هرچند 
ها حرام است كه اكثريت علما ـ به جز امام ابن تيميه، امام ابن القيم و  گونه ط�ق دادن ناي

 شود. ...، ـ بر اين باورند كه واقع مي
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 طإلق از نظر امكان بازگردانيدن يا عدم بازگردانيدن همسر :سوم
 شود. تقسيم مي» ط�ق بائن«و » ط�ق رجعي«به دو نوع 

حق تجديدنظر و بازگردانيدن همسرش را قبل از  آن است كه شوهر :طإلق رجعي
سپري شدن عده بدون عقد جديد دارا باشد و اين موضوع پس از ط�ق اول يا دوم 

نشده و قبل از پايان عده است و نيازي به رضايت همسر ندارد، اما پس از سپري » بائنه«
د و مرد تنها آي در مي» ط�ق بائنه«به صورت » ط�ق رجعي«شدن عده در ط�ق دوم، 

 اش را بازگرداند. تواند همسر مطلقه پس از عقدي جديد است كه مي
بينونه ». بينونه كبري«و » بينونه صغري« ت:ط�ق بائن هم بر دو نوع اس :طإلق بائن

تواند همسرش را پس از عقد و مهريه جديد به نكاح خود  صغري اين است كه شوهر مي
اش دوباره ازدواج  تواند با همسر مطلقه تنها زماني مرد مي» بينونه كبري«بازگرداند، اما در 

كند، كه زن با مردي ديگر ازدواجي صحيح بنمايد و مدتي را با او زندگي كند و سپس به 
اش سپري شود ... و زماني  طور طبيعي از هم جدا شوند، يا شوهر جديدش بميرد و عده

 كه هر سه ط�ق زن واقع شده باشد.آيد  در مي» بينونه كبري«ط�ق به اين صورت يعني 
در آيد كه قبل از همبستري  در مي» بائنه كبري يا صغري«زماني ط�ق به صورت 

مقابل پرداخت اموالي از طرف زن، ط�ق سومي و يا ط�ق از طرف قاضي به خاطر 
محبوس، بيمار، معيوب و غايب شدن شوهر، واقع شده باشد. در غير اين موارد ط�ق 

، يعني مرد بدون نياز به رضايت زن و بدون احتياج به عقد و مهريه جديد رجعي است
 تواند او را به حالت همسر قبلي بازگرداند. مي

 : طإلق تنجيز و تعليق و اضافهچهارم
 شود. ط�ق به اعتبار روش آن به سه نوع منْجز، معلَّق و مضاف تقسيم مي

آورد. براي  وع فوري آن را بر زبان ميط�قي است كه مرد با هدف وقطإلق منْجز: 
ط�ق تو واقع شود، يا اينك تو مطلقه  د:مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوي
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شود و اين مشروط به اهليت زن و شوهر  هستي. ط�ق همسر در همان حال جاري مي
 براي وقوع ط�قند.

دن موضوعي در ط�ق معلق آن است كه شوهر وقوع ط�ق را به روي دا طإلق معلق:
، هرگاه، در صورتي كه و ...، چنانچهاما، اگر،  د:آينده موكول نمايد و آن را با كلماتي مانن

اگر وارد منزل ف�ني بشوي  د:مشروط گرداند. براي مثال شوهر خطاب به همسرش بگوي
زن با علم، آگاهي  چنانچهط�قت واقع شده باشد. مذاهب اربعه رأيشان بر اين است كه 

 شود. مد به خانه آن شخص برود ط�ق او واقع ميو ع
ط�ق مضاف آن است كه به زمان معيني در آينده موكول شود. براي  :طإلق مضُاف

فردا يا يك ماه ديگر ط�ق تو واقع بشود. در  د:مثال شوهر خطاب به همسرش بگوي
شود و اين  صورت پس از فرارسيدن اولين لحظات از زمان موردنظر ط�ق او واقع مي اين

وقوع مشروط به اين است كه شوهر اهليت ط�ق دادن را داشته باشد و زن در آن زمان 
 معين شرايط ط�ق داده شدن را دارا باشد.

چون وجود شاهد براي تجديدنظر و  از نظر اكثريت علما، شاهد گرفتن براي ط�ق هم
 د:ان مودهباره فر رجعت دادن زن، مستحب است؛ زيرا خداوند متعال در اين

ِنُ�مۡ ﴿ ِ  من َۡ ۡي َع ََ ََ َاْ  َُ ۡشهِ
َ
َ  ].2الطالق: [ ﴾ََ

 ». دو نفر عادل را از ميان خودتان به عنوان شاهد معين كنيد«
اما ابن حزم وجود شاهد براي رجعت دادن زن را به خاطر صيغه وجوب از امري كه 

 شمارد. در آيه وجود دارد، واجب مي

 رجعت :موضوع دوم
 حكمت، انواع و احكام رجعت. تعريف، مشروعيت،

» عده«رجعت بازگشت به وضع قبلي زندگي زن و مرد قبل از پايان  ت:تعريف رجع
 در ط�ق رجعي است.
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مبناي مشروعيت رجعت، اين فرموده خداوند تبارك و تعالي است كه  ت:مشروعي
 د:فرماي مي

﴿ ََ
َ
حلَِك ِِۡن َ ََ  ِِ ِهِّ�  دن ََ ِ َّ ب َِ

َ
َُُعوَ�ُُهّ� َ ْ ادُ ََ ا ا َٓ ٗۡ ح �َ َۡ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾ِِ

شان (به زندگي زناشويي) در اين مدت (يعني مدت عده  شوهرانشان براي برگردانيدن«
از ديگران) سزاوارترند. در صورتي كه (شوهران به راستي) خواهان اص�ح و آشتي 

 ». باشند
ن؛ زيرا حفصه را بازگردا ت:جبرئيل نزد من آمد و گف« ه:اند ك فرموده صرسول خدا

359F».دار و همسر تو در بهشت است بسيار نمازخوان، روزه

به  و حضرت عمر بن خطاب 1
 اش را بازگرداند. پسرش عبداهللا امر فرمود كه همسر مطلقه

360F

2 
تواند  نظر دارند كه در ط�ق اول و دوم در مدت عده مرد مي علما در اين مورد اتفاق

 همسرش را بازگرداند.
فرصت و مجال پيدا كردن مرد و زن براي حل » عترج«هدف از  ت:حكمت رجع

اخت�ف و تجديدنظر در مورد ط�ق و جدايي است و در آن مدت هر دو فرصت دارند 
براي  چنانچهتا در مورد آخر و عاقبت جدايي و مشك�ت پس از آن به خوبي بينديشند و 

 بازگردند.اص�ح و حل اخت�ف به توافق رسيدند به زندگي زناشويي قبل از ط�ق 
در مدت عده اين مرد است كه حق دارد همسرش را هرچند به ادامه زندگي با شوهر 

تر ذكر شد و اين حق را  اي است كه پيش ناراضي باشد، بازگرداند و مبناي اين حكم، آيه
شريعت اس�م به مرد داده و هرچند بخواهد خود را از آن محروم نمايد، باز از آن حق 

 ود.برخوردار خواهد ب

_____________________________ 
 اخرجه ابوداود -1

 اخرجه الدار قطني -2
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 انواع رجعت 
 رجعت در ط�ق رجعي و رجعت در ط�ق بائن. ت:رجعت بر دو گونه اس

يابد. مث�ً اگر شوهر خطاب به  رجعت در ط�ق رجعي با ك�م و سخن تحقق مي
شود، اما  تو را به همسري و نكاح قبلي بازگردانيدم، رجعت حاصل مي د:همسرش بگوي

ه صورت عملي و از طريق ارتباط زناشويي و يا رجعت بايد ب د:فرماي امام ابوحنيفه مي
گونه رجعت و بازگردانيدن موافقت پدر يا ولي همسر و  مقدمات آن انجام گيرد. در اين

 مهريه و اجازه او لزم نيست.
اما رجعت در ط�ق بائن يعني پس از سپري شدن عده در ط�ق اول يا دوم اگر مرد 

ادامه زندگي زناشويي بازگرداند، بايد پس از بخواهد همسرش را به كانون خانواده و 
 اجازه همسر، تعيين مهريه و عقد جديد، اقدام به اين كار بنمايد.

 ه:احكام زن مرتجع
نمايد، همه حقوق و  زني كه شوهرش اقدام به رجعت و بازگردانيدن او مي

 نمايد و همه حقوق همسران اعم از هاي گذشته روابط همسري را پيدا مي مسئوليت
اي�ء، اظهار، ط�ق و «گيرد. و  هزينه، مخارج روزانه، مسكن، لباس و ...، به او تعلق مي

برد. لزم به يادآوري است كه هر يك از زن و  او جايز است و از شوهرش ارث مي» لعان
 برد. شوهر در ايام عده فوت كنند ديگري از او ارث مي

ر ايام عده زن و شوهر با يكديگر در مذهب امام ابوحنيفه و امام احمد جايز است د
معاشرت داشته باشند و همراه با هم به مسافرت بروند و روابط زناشويي برقرار نمايند و 

 را زن وها  آن زن و شوهر خود را براي يكديگر آراسته نمايند؛ زيرا قرآن در آن مدت

ِهِ�ّ ﴿ د:فرماي مي شمارد و مي وهرش ََدن ِ َّ ب َِ
َ
َُُعوَ�ُُهّ� َ  باز شان براي شوهران« ﴾ََ

اما اگر مرد داراي همسران ديگري باشد، در ايام عده حق ». شان سزاوارترند گردانيدن
 شود. همبستري زن مرتجعه ساقط مي
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گونه ارتباط،  اما در مذهب امام مالك و امام شافعي زن و مرد در ايام عده حق هيچ
به يكديگر ناصحيح است؛ ها  آن نمعاشرت و روابط را با يكديگر ندارند و حتي نگاه كرد

دارد و آنان  زيرا نكاح مجوز روابط و معاشرت است و ط�ق اين مجوز را از ميان برمي
 آيند. در آن شرايط تقريباً از هم جدا شده به شمار مي

 خُلع :موضوع سوم
 و آثار و پيامدهاي آن.» خُلع«معني، مشروعيت، حكمت، حكم و مقابل، شرايط 

خلع، صلح و فديه، به معني پايان دادن به حكم روابط زناشويي و در : تعريف خلع
پردازد، يا مهريه، جهاز و ...، را به او  مقابل مقدار مالي است كه زن آن را به شوهرش مي

 دهد. مي
است؛ زيرا مردم به آن نياز » خلع«اكثريت علما رأيشان بر جايز بودن : مشروعيت خلع

كند و به سبب عدم تحمل اخ�ق،  ز شوهرش تنفر پيدا ميكنند، و گاهي زن ا پيدا مي
خواهد زندگي زناشويي را با او  رفتار و ديانت و يا به دليل پيري، ناتواني و بيماري نمي

 ادامه بدهد.
به همين خاطر در مقابل حق شوهر در مورد ط�ق، شريعت اس�م اين حق را به زنان 

زندگي با شوهر نظر از مهريه و جهيزيه به  صرف داده كه در مقابل پرداخت مقداري مال يا
خود پايان بدهد، تا دچار زيان و ناراحتي ادامه زندگي با او نشود، و مرتكب نافرماني 

 د:فرماي اين آيه قرآن است كه مي» خلع«خداوند نگردد. دليل جايز بودن 

ََد ﴿ َُ ُِ ّ� يُقِيَما 
َ
ُتۡم � ۡۡ َِ ِ فَِِۡن  َّ َناَح َعََ  فََ�  � ۡت ۡيِهَما �ِيَما َُ ََ  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾بِهِ  �ۡ�َت

اگر نگران بوديد كه (زن و شوهر) نتوانند حدود خداوند را (در مورد يكديگر) «
رعايت كنند. (اگر به خاطر جدا شدن) زن چيزي را (به شوهرش) بدهد، گناهي بر آنان 

 ». نيست
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رسيد  صرسول خداهمسر ثابت بن قيس به خدمت  ه:و از ابن عباس روايت شده ك
بينم، اما  ! من از دين و اخ�ق شوهرم هيچ عيب و ايرادي نميصيا رسول اهللا ت:و گف

دوست ندارم كه پس از مسلمان شدن دوباره به كفر بازگردم (و او را دوست ندارم و 
تواني باغي (را كه مهر) تو  مي« د:فرموص خواهم با او زندگي نمايم). رسول خدا نمي

خطاب به ثابت بن  ص! رسول خداصآري يا رسول اهللا ت:گف» ازگرداني؟كرده به او ب
361F».باغ را قبول كن و او را يك ط�ق بده« د:قيس فرمو

1 
مستحب است زن خواهان جدايي از شوهر خود باشد،  چنانچهحنفيه بر اين باورند كه 

د او را زن بدون دليل از شوهرش بخواه چنانچهكه مرد اين خواسته خود را بپذيرد، اما 
 در مقابل بخشيدن مهريه يا پرداخت اموالي ط�ق بدهد، كراهت دارد.

ايجاب و «رضايت مرد و زن از طريق » خلع«علما معتقدند كه براي جدايي از طريق 
ضروري است؛ زيرا عقدي است در مقابل اموالي در ارتباط با ط�ق و به همين » قبول

پذيرد و چيزي  انجام نميها  آن جدايي ميان شود و خاطر بدون قبول مرد، خلع عملي نمي
 گيرد. به مرد تعلق نمي

هر چيزي كه بتواند به عنوان مهريه تعيين شود، براي پرداخت آن به مرد  :مال خلعي
در مقابل جدايي جايز است. يعني هر نوع پول، كال، اموال منقول و غيرمنقول قابل 

توان به عنوان مال  نقره، حيوان و ...، را ميخانه، زمين، ط�،  د:استفاده و مشروعي مانن
 خلعي پذيرفت.

چنين منافعي مانند سكونت در منزل، كشاورزي در زمين، شيردادن و سرپرستي  هم
 تواند به عنوان مال خلعي مورد توافق طرفين قرار گيرد. كودك و اسقاط نفقه ايام عده مي

 ت:براي صحت خلع وجود سه شرط لزم اس: شروط خلع
هر اهليت ط�ق دادن را داشته باشد، يعني عاقل و بالغ باشد. بدين معني كه شو -1

خرد و كساني كه به  هركس ط�ق دادن او صحيح نباشد، مانند كودك، ديوانه، كم
_____________________________ 

 اخرجه البخاري و النسايي و ابن ماجه -1
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ها  آن دليل پيري و بيماري، عقل و اراده سالمي ندارند، قبول كردن خلع از طرف
 جايز نيست.

كند مرد با او همبستر شده  د و فرق نميزن نيز داراي عقد نكاح صحيحي باش -2
چنين  كه مطلقه ط�ق رجعي قبل از پايان عده باشد و هم باشد يا خير. يا اين

 مكلف، عاقل و بالغ بودن زن نيز ضروري است.

پردازد، جزو اموال مشروع، قابل تمليك و داراي  مالي كه زن آن را به مرد مي -3
 منفعت باشد.

 پيامدهاي خلع
 :ثار و پيامدهايي است كه به طور خ�صه عبارتند ازخلع داراي آ

شود. رأي اكثر علما بر آن است كه اگر  از طريق خلع يك ط�ق بائنه واقع مي -1
 شود. پول و مالي هم در جريان نباشد، باز هم پس از توافق خلع واقع مي

 خلع نيازي به قضاوت و تصميم قاضي ندارد. -2

 گرداند. اطل نميشروط فاسد و نامطلوب، اصل خلع را ب -3

 زن بايد چيزي را كه متعهد شده به شوهرش پرداخت نمايد. -4

 زماني كه در مورد همه حقوق، طلب و بدهكاري به توافق رسيده باشند همه -5
كه در مورد اسقاط آن توافق نموده  ماند، مگر آن به همان صورت باقي ميها  آن

 باشند.

ش در مورد جدايي از طريق خلع اكثريت علما بر اين باورند كه زني كه با شوهر -6
اند، در مدت عده، شوهرش حق رجعت و بازگردانيدنش را ندارد،  به توافق رسيده

 فسخ باشد يا ط�ق.ها  آن كند، خلع فرق نمي

زن و مرد در مورد اصل خلع يا مقدار مالي كه قرار بوده زن به شوهرش  چنانچه -7
ي شد كه با شوهرش قرارشان بر نظر پيدا كردند، و زن مدع پرداخت نمايد، اخت�ف
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جدايي از طريق خلع بوده يا مقدار مورد توافق را تحويل او داده، اگر شاهد و 
كرد، اگر شوهر حاضر به سوگند باشد،  مدركي نداشت، و شوهر آن را انكار مي

 شود. سوگند او پذيرفته مي

 جدايي از طريق دادگاه :موضوع چهارم
د نكاح و يا پس از آن و برخورداري از حق درخواست سپردن ط�ق به زن در اثناء عق

جدايي از ها  آن خلع و حكم به جدايي زن و شوهر در شش يا هفت مورد و اضافه بر
، همه حقوق و امتيازاتي هستند كه به زنان داده شده و با »اي�ء، لعان و ظهار«طريق 

 نمايد. برخورداري مرد از حق ط�ق برابري مي
نمايند در مقابل اين همه  رخورداري مرد از حق ط�ق انتقاد ميو كساني كه از ب

توانند ارائه بدهند.  اي نمي كننده ها داده، هيچ پاسخ قانع حقوقي كه شريعت اس�م به خانم
پذير نيست و هرگاه همسر  از طرف ديگر معاشرت و زناشويي از روي جبر و اكراه امكان

تواند با  گاه شوهرش نمي با رضايت او هيچقهر نمايد و به خانه پدري برگردد، جز 
استفاده از زور و اكراه او را برگرداند و در نتيجه بايد از طريق ط�ق يا خلع دير يا زود از 

 او جدا شود.
تفاوت جدايي از طريق حكم دادگاه با ط�ق در اين است كه بر اساس حكم قاضي 

د، و اين زماني است كه از طريق شو دادگاه است كه ميان زن و شوهر جدايي افكنده مي
وسايل اختياري مانند ط�ق و خلع مشكل زن و شوهر حل و فصل نشود، اما ط�ق 

 شود كه شوهر با ميل و اراده خويش آن را جاري نمايد. زماني واقع مي
تواند به جدايي ميان زن و شوهر حكم نمايد كه يكي از مسائل  زماني قاضي دادگاه مي

نقص، اخت�ف شديد و غيرقابل حل ميان زن و مرد، غيبت بيش از حد و عيب و  362F1»اي�ء«
مفقودالثر يا زنداني شدن، ط�ق رجعي زماني كه مرد توانايي تأمين نفقه را نداشته باشد، 

_____________________________ 
 در صفحات بعد خواهد آمد» اي�ء« -1
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 باطل نمودن عقدي كه شرايط لزم را نداشته و يا بهخاطر مرتد يا مسلمان شدن يكي از
 در ميان باشد. ها، آن

هايي مراجعه  راس�مي كه حاكم شرعي وجود نداشته باشند، به هيأتدر ممالك غي
چون ص�حيت قاضي در  همها  آن شود كه مورد تأييد حكومت باشند و ص�حيت مي

ها  آن ها براساس ممالك اس�مي است. در مورد توضيح و بيان اسبابي كه محاكم و دادگاه
 :صه عبارتند ازكنند، به طور خ� يبه جدايي ميان زن و شوهر حكم م

 ناتواني شوهر در تهيه مخارج زندگي -1
قوانين احوال شخصيه در مصر، سوريه و بسياري از كشورهاي اس�مي بر اساس رأي 

363Fاكثريت علما ـ به غير از حنفيه

ـ بدين صورت است كه اگر شوهر نتواند به مسئوليت  1
ايد و يا داراي مال و خود در مورد تهيه مخارج زندگي، خوراك، لباس و مسكن عمل نم

خواهد فراهم نمايد، همسر  ثروت باشد، اما عم�ً نفقه و مخارج زندگي همسرش را نمي
 د:ان تواند از دادگاه تقاضاي ط�ق بنمايد؛ زيرا خداوند متعال فرموده مي

ِ� َسَعتِهِ ﴿ َۡ ََُ َسَعة  من ُنِۡ َۡقُهُ  ۦ  ِۡ ََ َعََۡيهِ َِ َِ ٓ  ۥَََم� قُ ُِّما  َۡ َُۡينِۡ حُه  فَ ُ َءاتَُ َّ  ].7الطالق:[ ﴾�
اش) از آن خرج و هزينه بنمايد،  هركس كه دارايي و ثروت دارد (بر اهل و خانواده«

اما كسي كه روزي بر او تنگ شده (و مال، ثروت و درآمد كافي ندارد) از همان كه 
 . »اش) را تأمين نمايد خداوند نصيب او نموده (در حد توان) مخارج (زندگي خانواده

اما جلوگيري از ستم شود،  مياما گر شوهر ثروتمند باشد، به خاطر عدم انفاق گناهكار 
هاي ديگري مانند گرفتن  كاري او از طريق ط�ق درست نيست، بلكه بايد از راه و خ�ف

تعهد از او براي تأمين مخارج زندگي همسر و در صورت امتناع، حبس او و فروش 
 تواند مشكل را حل نمايد. ياموالش در حد تأمين نفقه م

_____________________________ 
 51ص  2بدايه المجتهد ج  -1
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 جدايي به خاطر عيب و نقص شوهر -2
چنين قانون احوال شخصيه در مصر ـ به محاكم شرعي  جمهور و اكثريت فقها ـ و هم

يا مبت� بودن شوهر به دهند كه در صورت ناتواني جنسي،  هاي خانواده حق مي و دادگاه
چناني كه معالجه آن  يا بيماري آن جنون، جذام و برص يا هرگونه بيماري غيرقابل ع�ج

كند آن بيماري قبل يا بعد از عقد نكاح عارضه گرديده و  بسيار به طول بكشد، و فرق نمي
 زن آن را نپذيرفته باشد و هر عيب ديگري كه باعث نفرت زن و شوهر از يكديگر بشود،

قاضي در مورد  را از هم جدا كنند. اما شافعيه و حنابله بر اين باورند كه حكمها  آن
جدايي زن و مرد فسخ نكاح است نه ط�ق؛ زيرا از طريق فسخ زن در زيان و گرفتاري 

 كند، اما ط�ق دادن حق خاص شوهر است. نجات پيدا مي

 جدايي به خاطر بدرفتاري و بدخلقي شوهر -3
نزاع شديد در اثر طعن و توهين به شخصيت و كرامت زن و اذيت و آزار او به وسيله 

راه زشت و قبيح و ضرب و شتم سخت و مجبور  فحش و بد و بي د:ار و كردار ماننگفت
نمودن به انجام دادن كار خ�ف شرع و قهر و دوري بدون دليل و ...، زمينه را براي 

نمايد و روابط خانوادگي را از هم  اخت�ف و كينه شديد ميان زن و شوهر فراهم مي
اي را  نتيجهها  آن ام و خويشاوندان براي آشتي ميانپاشد و در غالب اوقات دخالت اقو مي

به دنبال نخواهد داشت، و هيچ راهي به جز پناه بردن زن به قاضي و دادگاه باقي 
 ماند. نمي

براساس مذهب امام مالك ـ قاضي اگر زن توانست ادعاي خود را به اثبات برساند، 
بات ادعاي اذيت و آزار توسط از اث چنانچهدهد. و  ميان زن و شوهر به جدايي حكم مي

زن ادعاي خود را تكرار  چنانچهشود. و  شوهرش عاجز ماند، ادعاي او مردود شمرده مي
نمايد، قاضي دو نفر داور يكي از خانواده زن و ديگري يك نفر از خانواده شوهر را براي 
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ها  آن ايجاد آشتي و مصالحه ميان زن و شوهر و مصالحه يا حكم به جدايي ميان
 د:فرماي فرستد؛ زيرا خداوند متعال مي مي

َۡنِِهَما فَ ﴿ ُتۡم ِشَقاَق بَ ۡۡ َِ ْ �ۡن  ۡهَِهِ  ٱۡ�َعُثوا
َ
َ �ِۡ َكٗما من ٓ  ۦَِ ۡهََِها

َ
َ �ِۡ َكٗما من َِ  ].35النساء: [ ﴾ََ

اگر نگران جدايي ميان آنان بوديد، حكَمي را از خانواده مرد و حكَمي را از خانواده «
 ». بفرستيدها  آن در مورد آشتي يا جدايي) نزد گيري زن (براي تصميم

 مفقوداإلثر يا محبوس شدن طوإلني شوهر -4
در قانون مصر و سوريه (براساس مذهب مالكي و حنبلي) هرگاه شوهر به مدت 
طولني مفقودالثر يا محبوس شود و زن در اثر آن دچار ضرر و زيان بگردد، ـ هرچند 

تواند براي تعيين  ا براي او فراهم نموده باشد ـ ميو امكانات لزم رمخارج زندگي 
 د:ان فرموده صتكليف به دادگاه مراجعه نمايد؛ زيرا رسول خدا

 ».ضرررساني و ضررپذيري در اس�م پذيرفتني نيستند«
كردند  به كساني كه مدتي طولني غيبت مي چنين حضرت عمر بن خطاب و هم

ن خود را تأمين كنند يا آنان را ط�ق بدهند و از يا هزينه و مخارج زندگي زنا د:فرمو مي
نطر فقهاي مالكي مدت غيبت يك سال يا بيشتر است، اما قوانين امروزي رأي امام 

ماه را براي مجاهدين كه خانه خود را  6حضرت عمر مدت  د:گوي ابوحنيفه را كه مي
 كردند، معين كرده است. براي جهاد ترك مي

 ن يا شوهرمرتد يا مسلمان شدن ز -5
در مورد جدايي ميان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن يكي از زوجين فقها داراي دو 

 د:ديدگاه هستن
هرگاه مرد يا زن از  ه:امام ابوحنيفه و ابويوسف و امام شافعي و حنابله بر اين باورند ك

 حاس�م برگردند و به ديني ديگر درآيند، بدون نياز به تصميم مرد در مورد ط�ق نكا
شود، و نيازي به حكم فسخ از طرف قاضي هم ندارد، اما شافعيه و حنابله  باطل ميها  آن
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رأيشان بر اين است كه فسخ ط�ق مشروط به سپري شدن عده است. اگر در مدت عده 
پابرجا خواهد ماند. و اگر تا ها  آن آن يكي كه مرتد شده دوباره به اس�م برگشت، نكاح

زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد. ها  آن به خاطر تفاوت دين پايان عده مسلمان نشد،
اند، مرد بايد همه مهريه او را بپردازد و اگر زن قبل  با هم روابط زناشويي داشته چنانچهو 

 گيرد. اي به او تعلق نمي از ارتباط زناشويي مرتد شده باشد مهريه
 ت:اما مسلمان شدن زن يا شوهر داراي اثرات زير اس

نمايد  اه زن مسلمان گردد و شوهرش كافر باقي بماند، قاضي به مرد پيشنهاد ميهرگ
ماند؛ زيرا چيزي  كه مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقي مي

بشود روي نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، ها  آن كه باعث جدايي
دهد؛ زيرا زندگي زن مسلمان با مرد كافر مشروع  مي حكمها  آن قاضي به جدايي ميان

 د:فرماي باره مي نيست؛ چون خداوند متعال در اين

واْ ﴿ ُۡ َ� تُنِك ْ  �لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ََ ّ�ح يُۡؤِمُنوا  ].٢٢١ة: البقر[ ﴾َِ
 ». به مردان مشرك زماني كه ايمان نياورند، زن ندهيد«

 د:فرماي و مي

واْ ﴿ ُۡ َ� تَنِك ح ََ َّ ّ�ح يُۡؤمِ�ّ  ِت �لُۡمۡ�ِ  ].٢٢١ة: البقر[ ﴾َِ
 ». اند نكاح نكنيد زنان مشرك را تا زماني كه ايمان نياورده«

اش ميان او و شوهرش  هرگاه زني در ممالك غيراس�مي مسلمان شود، تا پايان عده
شود. يعني پس از سپري نمودن سه بار عادت ماهيانه يا سپري شدن  جدايي افكنده نمي

 شود. جدايي افكنده ميها  آن ضع حمل اگر حامله باشد، ميانسه ماه يا و
با اين همه هرگاه يكي از زوجين از ممالك غيراس�مي به ممالك اس�مي سفر كند و 

به خاطر تفاوت سرزمين و مملكت اس�مي و ها  آن مسلمان شود، از نظر فقهاي حنفيه
شوند، اما از نظر بقيه فقها از  غيراس�مي كه با مصالح همسري متضار است، از هم جدا مي
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شوند. اما هرگاه زن اهل كتاب (يهودي و مسيحي) مسلمان بشود، ادامه  هم جدا نمي
 ب�مانع است؛ زيرا ازدواج با زنان اهل كتاب جايز است.ها  آن زندگي زناشويي

 إيالء :موضوع پنجم
 :، شروط و حكم اي�ءمتكحتعريف، دليل و مبنا، 

بان عربي به معني قسم خوردن و سوگند ياد كردن است. و در اي�ء در ز :تعريف
اصط�ح فقهي به معني سوگند ياد كردن به خداوند يا صفتي از صفات او در مورد ترك 

 عمل زناشويي با همسر در مدتي بيش از چهارماه يا بيشتر است.
باره  ر اينگيرد كه خداوند متعال د اي�ء موضوعيت خود را از اين آيه مي: دليل ايإلء

 د:فرماي مي

ۡشُهَ � فَِِن فَآُءَ فَِِّن ﴿
َ
َََعةِ َ َۡ

َ
َُّص َ ََ نَِسآ�ِِهۡم تَ ِيَ� يُۡؤلُوَن مِ� � َّ ِ َ َن َّ ِِيم   � َّ وَ   ُۡ �ۡن  ٢َ�

واْ  ُُ َِ ََ َع ح َ فَِِّن  �َّطَ� َّ  ].٢٢٧ -٢٢٦ة: البقر[ ﴾٢َسِميٌع َعَِيم   �
روابط ها  آن نمايند كه با نمايند (يعني سوگند ياد مي مي» ءي�«كساني كه زنان خود را «

زناشويي برقرار ننمايند) تا چهارماه انتظار بكشند (و بايد بدانند كه خداوند از چنين 
سوگندي خشنود نيست و در ضمن بايد آن چهارماه تكليف همسر خود را با ادامه 

ود عدول كردند (و سوگند خود معاشرت يا ط�ق دادن روشن نمايند). اگر از تصميم خ
پردازند و ازدواج با  را شكستند و با زنان خود همبستر شدند چه بهتر، كفاره سوگند را مي

ماند) زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. سپس اگر  همسري به حال خود باقي مي
) خداوند تصميم بر جدايي گرفتند (و در آن مدت از معاشرت و زناشويي امتناع كردند

 ». شنوا و داناست
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 حكمت ايإلء
حكمت اي�ء جلوگيري از ستم مرد نسبت به همسر خويش است زيرا مردم عرب 

كردند كه يك سال و گاهي بيش از  زمان جاهليت به قصد اذيت و آزار زن سوگند ياد مي
شدن آن با او همبستر نشوند. اما شريعت اس�م آن را سوگندي قرار داده كه پس از سپري 

يابد و پس از آن مرد بايد يكي را انتخاب كند، تجديدنظر از  حداكثر چهارماه پايان مي
 عمل به سوگند، برقراري رابطه زناشويي و يا ط�ق و جدايي برگزيند.

پردازد و نكاح و  نظر نمايد و سوگندش را نقص كند تنها كفاره آن را مي اگر تجديد
 صورت بايد او را ط�ق بدهد. يابد، در غير اين مي به حال عادي خود ادامهها  آن همسري

 شروط ايإلء 
 براي انعقاد اي�ء بايد چهار شرط وجود داشته باشد.

شوهر به خداوند يا يكي از اسماء و صفات او سوگند ياد كرده باشد كه بيش از  -1
 چهارماه با همسرش همبستر نشود.

 هارماه باشد.او در ارتباط با ترك عمل زناشويي بيش از چسوگند  -2

سوگند ياد كند كه عمل زناشويي مشروع را ترك كند، اما اگر بدون سوگند آن  -3
 رود. به شمار نمي» اي�ء«عمل را براي مدتي ترك كند 

در مورد » اي�ء«نمايد همسر شرعي او باشد.  كسي كه در مورد او سوگند ياد مي -4
 حيح نيست.همسر مطلقه در ط�ق رجعي صحيح است اما در ط�ق بائنه ص

 حكم ايإلء 
اي�ء داراي دو حكم يكي اخروي و ديگري دنيوي است. حكم اخروي اي�ء اين 
است كه اگر شوهر از آن باز نگردد يا زن را ط�ق ندهد مرتكب گناه و معصيت بزرگي 

 شده است.
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بايد سوگند خود را نقص نمايد  ه:اما در مورد حكم دنيوي آن لزم به توضيح است ك
چنان بر سوگند و تصميم خود  چون ساير سوگندها بپردازد، اما اگر هم آن را هم و كفاره

شود و نيازي  اصرار بورزد، پس از سپري شدن چهارماه، ط�ق او به صورت بائن واقع مي
هم به حكم محكمه شرعي و دادگاه نيست، اين رأي حنفيه است، اما از نظر مذاهب ديگر 

شود. بلكه اي�ء كننده يعني شوهر بايد يا از  او واقع نميبا خاتمه يافتن چهارماه ط�ق 
سوگند خويش تجديدنظر نمايد، يا زن را ط�ق بدهد، اما اگر از ط�ق زن و تجديدنظر 

شود و اگر امتناع نموده،  حاكي به جدايي داده ميها  آن در سوگند خود امتناع ورزيد، ميان
 را صادر نمايد. تواند حكم ط�ق رجعي از نظر حنفيه قاضي مي

بازگشت و تجديدنظر از اي�ء از طريق اقدام به عمل زناشويي ـ اگر شوهر به دليلي 
پذيرد، اما اگر قبل از پايان چهارماه سوگندش را نقض  معذوريتي نداشته باشد ـ انجام مي

 د.كفاره ندار د:گوين نمود از نظر اكثر فقها بايد كفاره سوگند را بپردازد، اما شافعيه مي
از همسرش جدا شده بايد پس از » اي�ء«لزم به يادآوري است كه زني كه از طريق 

 جدايي عده زن مطلقه را مراعات نمايد.

 سوگند ظهار :موضوع ششم
 تعريف، حكم شرعي، شروط و آثار و كفاره و پايان حكم ظهار.

ـ زناني ظهار آن است كه مردي همسرش را به يكي از زنان محرم خود  :تعريف ظهار
مطلقاً و براي هميشه به خاطر خويشاوندي و يا شيرخوارگي يا ها  آن كه ازدواج با

 خويشاوندي سبب حرام است ـ تشبيه كند.
شود؛  ظهار به اتفاق علما حرام است و انجام دهنده آن دچار معصيت مي :حكم شرعي

 د:ان باره فرموده زيرا خداوند متعال در اين

ح ﴿ ََ َۡ
َ
َعَل َ ََ َما  ُ�ُم ََ �ـِٔيََ َّ حتُِ�مۡ  � ََ ّم

ُ
ََن ِمۡنُهّ� َ َُ  ].4األحزاب: [ ﴾تَُ�حِه

 ». دهيد، مادران شما نگردانيده است قرار مي» ظهار«آن همسراني را كه مورد «



 423  زناشويي و پيامدهاي آن بخش پنجم: پايان زندگي

 شروط ظهار 
اين است كه از شوهري بالغ، مسلمان (در رأي حنفيه و مالكيه) و مختار (در رأي 

، در مورد همسري مسلمان يا اهل كتاب خردسال يا اكثريت) و با ميل و اراده خويش
بزرگسال با لفظي صريح و يا كنايه جاري شود. لفظ صريح مانند اين كه مرد به همسرش 

تو به مادرم شباهت داري. اما  د:كه بگوي تو به جاي مادرم هستي و كنايه مثل اين د:بگوي
 در كنايه بايد قصد و نيت ظهار وجود داشته باشد.

ه يادآوري است كه ظهار زن نسبت به مرد معتبر نيست. مث�ً اگر زني خطاب به لزم ب
اعتبار است، اما امام احمد كفاره ظهار  چون برادرم هستي، لغو و بي تو هم د:شوهرش بگوي

 داند؛ زيرا سخن ناپسند و نادرستي را گفته است. را بر زني كه چنين بگويد واجب مي

 پيامدهاي ظهار
نظر دارند كه قبل از دادن كفاره، ارتباط زناشويي و همبستري و  اتفاق اكثر علما -1

آميز به همسر حرام است، اما شافعيه رأيشان بر اين است كه  مقدمات آن و نگاه شهوت
فقط عمل زناشويي در حال ظهار و قبل از كفاره حرام است؛ زيرا خداوند متعال در 

 د:فرماي باره مي اين

ِي�َ ََ ﴿ َّ َتَمآّسايَُ�حهِ  � َُ ن 
َ
ِ� َ�ۡبِل َ َََ�َبة  من  َُ �َِ ۡۡ ْ َ�َت ُعوُدََن لَِما قَالُوا َُ ُُّم  نَِسآ�ِهِۡم  ََن ِم� � َُ﴾ 

 ].٣ة: املجادل[
شوند.  اند پشيمان مي چه گفته كنند، و سپس از آن شان را ظهار مي كساني كه زنان«
 ...».  اي را آزاد نمايند شان فرض است كه پيش از همبستري بنده براي

پيش از كفاره زن و شوهر با يكديگر همبستر شوند، بايد توبه و استغفار  چنانچه
 صشود؛ زيرا رسول خدا بنمايند و به جز كفاره دادن چيز ديگري بر آنان واجب نمي

 د:خطاب به مردي كه پيش از كفاره با همسرش همبستر شده بود فرمو
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آن دستور داده، بار ديگر با او همبستر چه خداوند تو را به  قبل از عملي نمودن آن«
364F».مشو

1 
تواند از شوهرش خواهان همبستري بشود؛ زيرا اين جزو حقوق مسلم  همسر مي -2

كارشان به محكمه و دادگاه كشانيده بشود، قاضي شوهر را در ارتباط  چنانچهاوست و 
اين كار  حاضر به چنانچهنمايد و  عمل زناشويي با همسرش به دادن كفاره مجبور مي

 نمايد. حكم ميها  آن نشود، قاضي به جدايي ميان
شود؛ زيرا ظهار چيزي نيست كه مانند  ظهار سبب قطع روابط زن و شوهر نمي -3

 ط�ق سبب جدايي ميان زن و شوهر بشود.
اي را واجب گردانيده، اما در  شريعت اس�م بر كسي كه اقدام به ظهار نموده، كفاره -4

نبوده و به محض ظهار، زن براي هميشه نسبت به شوهرش حرام  زمان جاهليت چنين
سوره المجادله به ترتيب يكي از سه مورد زير  4و  2گشت. كفاره ظهار بر اساس آيه  مي
 ت:اس

آزاد نمودن يك نفر برده قبل از عمل زناشويي، يا دو ماه روزه پشت سر هم، و يا اگر 
 نفر مستمند غذا بدهد. را نتوانست، بايد به شصتها  آن يك از هيچ

 پذير است. حكم ظهار از اين نظر كه موقت باشد يا مؤبد، پايان: پايان حكم ظهار

براي مدت يك روز يا « د:اگر مردي خطاب به همسرش بگوي ت:اظهار موق -الف
اكثريت علما بر اين باورند كه، پس از ». چون مادرم خواهي بود يك ماه يا يك سال تو هم

 يابد. آن مدت بدون نياز به دادن كفاره حكم ظهار نيز خاتمه ميپايان يافتن 
حكم ظهار مطلق يا مؤبد به اتفاق علما پس از تصميم نقض، كفاره و  د:ظهار مؤب -ب

پذيرد؛ زيرا بقاي حكم بدون محكوم عليه معنا  يا پس از سپري شدن آن و ط�ق پايان مي
 ندارد.

_____________________________ 
 اخرجه اصحاب السنن -1
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 لعان :موضوع هفتم
 مت، شروط، كيفيت و صفت، و حكم و اثر آن.تعريف، مشروعيت، حك

به معني طرد و دور كردن از رحمت » لعن«از نظر لغوي لعان از ريشه  :تعريف لعان
باشد و از نظر شرعي شهادت مورد تأكيد همراه با سوگند توسط زن و شوهر  خداوند مي

انكار  در حضور قاضي است. در ارتباط با متهم شدن زن به زناكاري توسط شوهرش يا
 فرزند متولد شده.

گويند كه آن سوگندها در حضور قاضي، شهادت دادن است، اما  حنفيه و حنابله مي
 شمارند. و سوگند مي» أيمان«مالكيه و شافعيه آن را 
 د:فرماي قرآن در مورد لعان مي ت:مشروعيت و حكم

ِي�َ ََ ﴿ َّ �  ٓ ا ََ لَۡم يَُ�� لُّهۡم ُشَه ََ ُهۡم  ََ ح ََ َۡ
َ
وَن َ ُُ َۡ ََُع يَ َۡ

َ
هِۡم َ َِ َِ

َ
َ ُٖ ََ ح ََ ُسُهۡم فََش ُۡ �

َ
ُء ِِّ�ٓ َ

 ِ حَ�حِت ب ََ ِ َش َّ �ِ�َ لَِمَ�  ۥِِ�ّهُ  ٱ َِ ح َّ ّن ََۡعَنَت  �ََۡ�حِمَسةُ ََ  ٦ �َ
َ
َ ِ َّ حِذ�ِ�َ َعََۡيهِ ِِن َ�َن ِمَ�  � �ََۡ� 

ۡنَها  ٧ َُ ُؤاْ  ََ َۡ �َ ََۡعَذاَب ََ �  ِ حَ�حِت ب ََ َََع َش َۡ
َ
َ ََ ن �َۡشَه

َ
ِ ٱَ حِذ�ِ�َ لَِمَ�  ۥِِ�ّهُ  َّ ََۡ�حِمَسةَ ََ  ٨ �ََۡ� ّن  �

َ
َ

 َٞ َِ ِ َغ َّ �ِ�َ َعََۡيَهآ ِِن َ�َن ِمَ�  � َِ ح َّ  ].9 -6النور: [ ﴾٩ �َ
دهند و به جز خودشان گواهان ديگري ندارند،  كساني كه به زنان خود نسبت زنا مي«

كنند كه او قطعاً از راستگويان است  بايد چهار بار به خداوند سوگند يادها  آن هر يك از
* (و گواهي او در بار) پنجم اين است كه (شوهر او بگويد * لعنت خدا بر او باد اگر 

ورتي كه چهاربار سوگند ياد كند صشود و در  زن) كيفر ساقط مي0دروغ بگويد * و از 
د اگر كه خشم خداوند بر او با گويد * گواهي پنجم آن كه شوهر او جداً دروغ مي

 ». (شوهرش) راست بگويد

 حكمت لعان
كنند، يا نسبت فرزند را به  به خاطر حل مشكل مرداني كه زنان خود را به زنا متهم مي

نمايند، تا مورد مجازات حد تهمت قذف قرار نگيرند؛ زيرا اثبات آن از  خود انكار مي
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كرامت هر دو چنين براي حفظ حرمت و  طريق شاهداني ديگر بسيار دشوار است، و هم
 گيرد. نسبت واقعي فرزند است كه لعان انجام مي

 شروط لعان 
تر به اثبات  زن و شوهر بايد عاقل و بالغ باشند و زن پاكدامن باشد و زناكاري او پيش

گري نداشته باشد و محدود به زن و مرد حتي  سابقه تهمتها  آن نرسيده باشد و يكي از
را به زنا يا نفي تعلق فرزند به خود متهم نمايد و  قبل از همبستري باشد. شوهر همسرش

زن نيز سخن و ادعاي شوهرش را تكذيب نمايد و اين كار و تكذيب تا پايان لعن 
 ».چنان ادامه داشته باشند هم

خود هرگاه مردي همسر خود را به زنا متهم كند، يا نسبت فرزند را به  :كيفيت لعان
دليل و شاهدي نداشته باشد و زن نيز سخن او را انكار ها  آن انكار نمايد، و براي اثبات

و تهمت بر او بشود قاضي » قذف«كند و از شوهرش شكايت نمايد و خواهان اجري حد 
 مطرح كند.ها  آن بايد موضوع لعان را ميان

 د:كه در حضور او چهاربار بگويخواهد  نمايد و از او مي قاضي از شوهر شروع مي
چه را در مورد زناكاري يا نفي فرزند در مورد همسرم  گيرم آن يخداوند را به شهادت م

 گويم حقيقت دارد. مي
گيرم كه شوهرم  خداوند را به شهادت مي«پس از او همسر نيز بايد چهاربار بگويد؛ 

 ».گويد راجع به اين موضوع دروغ مي
مشمول لعن و نفرين  د:اگر دروغ بگوي« د:گوي و سپس شوهر براي بار پنجم مي

 ».خداوند قرار گيرد
اگر شوهرش در آن مورد راست بگويد مورد خشم « د:گوي و زن نيز براي بار پنجم مي

 ».و غضب خداوند قرار گيرد
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 جدايي از طريق لعان
شود. و  پس از سوگندهاي لعان حد، مجازات قذف و تهمت در مورد شوهر اجرا نمي

ن زن و شوهر براي هميشه از هم سپس همه مذاهب ـ به جز حنفيه ـ بر اين باورند كه آ
كه پس از بيان سوگندهاي  د:گوين شوند و نياز به حكم قاضي ندارد، اما حنفيه مي جدا مي

 دهد. به صورت ط�ق بائن ميها  آن لعان توسط شوهر و همسر، قاضي حكم به جدايي

 عده زنان :موضوع هشتم
 معني، حكمت، حكم شرعي، سبب، انواع عده.

در لغت عرب به معني شمارش است و از نظر شرعي به مدت زماني  عده ه:معناي عد
با مردي ديگر ـ براي اطمينان از شود كه زني براي ح�ل و جايز شدن ازدواج  گفته مي

 نمايد. عدم حاملگي و يا عزاداري و سوگواري براي شوهرش ـ صبر مي

 حكمت عده
هر قبلي به خاطر مراعات مدت عده براي آگاهي از وضع حاملگي مربوط به شو

هاي  جلوگيري از آميخته شدن نسب فرزند است و در دنياي معاصر از طريق آزمايش
چنين به خاطر دادن فرصت  توان به وضع حاملگي زنان آگاهي يافت. هم پزشكي هم مي

نگري و تجديدنظر در مورد جدايي و بازگشت به  كافي براي فكر كردن مرد و زن و آينده
يا سوگواري به خاطر وفاداري به شوهر فوت كرده و احترام به مشاعر زندگي زناشويي و 

خانواده شوهر، و يا به خاطر پاسداري از حرمت و كرامت زن است تا موضوع حرف و 
 پراكني نشود. گفتگوي ديگران و شايعه

شان فوت  بر اين اساس مراعات عده براي همه زناني كه ط�ق داده شده و يا شوهران
شان باطل گرديده ـ حتي اگر زن سالمند و نازا هم باشد و دچار عادت   كاحنموده، يا ن

هاي ديگر  ماهيانه نشود ـ لزم است؛ زيرا منتفي بودن علتي، سبب منتفي بودن علت
 شود. نمي
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 حكم شرعي و سبب عده 
اند و براساس  شان با آنان همبستر شده مراعات عده براي همه زناني كه شوهران

اند، و از طريق ط�ق يا فسخ نكاح از  ا ناصحيح به عقد نكاح او درآمدهنكاحي صحيح ي
اند، واجب است، اما زماني كه پيش از عروسي و ارتباط زناشويي ط�ق داده  هم جدا شده

 د:فرماي باره مي شود، نيازي به مراعات عده ندارد؛ زيرا خداوند متعال در اين

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِي�َ َٓ َّ �  ِِ ْ ُتُم َءاَمُنٓوا ۡۡ َََمّسوُهّ� َ�َما  �لُۡمۡؤِمَ�حِت ََا �ََ� ن 

َ
َّۡقتُُموُهّ� ِم� َ�ۡبِل َ ُُّم َط

ََّها َ َّ ََۡعَت   ٖ َّ  ].49األحزاب: [ ﴾ََُ�ۡم َعََۡيِهّ� ِمۡ� ِع
ايد اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآوريد، اگر پيش از  اي كساني كه ايمان آورده«

اي كه آن را در نظر  عدهها  آن شان داديد. برعهده يد، ط�قهمبستري كنها  آن آن كه با
 ». بگيريد، نيست

 ه:عايت عدردإليل واجب بودن 
ها آمده  خانم دليلي در قرآن، سنت و اجماع براي واجب بودن مراعات عده توسط

 :است كه عبارتند از

 قرآن  -1
 د:فرماي باره مي خداوند متعال در اين

ََّ�حُت ََ ﴿ َٓء  َُ  �لُۡمَط َُ حثََة قُ ِسِهّ� ثََ� ُۡ �
َ
َّۡصَ� بُِ َ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َُ

 ». زنان ط�ق داده شده بايد مدت سه پاكي را انتظار بكشند«
 د:فرماي و مي

ِي�َ ََ ﴿ َّ � � َََعۡ�ٗ ۡشُهَ  
َ
َََعَة َ َۡ

َ
ِسِهّ� َ ُۡ �

َ
َّۡصَ� بُِ َ َُ َُ ا  َٗ ح ََ َۡ

َ
ََن َ َُ �ََذ ََ َتَوّفۡوَن ِمنُ�ۡم  ُُ﴾ 

 ].٢٣٤: ةالبقر[
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گذارند (همسران بايد)  ميرند و همسران را از خود برجاي مي كساني از شما كه مي«
 ». چهارماه و ده روز انتظار بكشند

 د:فرماي و مي

�ـِٔيََ ﴿ َّ يِض يَ�ِۡسَ� ِمَ�  � ِۡ نَِسآ�ُِ�ۡم ِِِن  �لَۡم تَۡبُتمۡ ِم� � َۡ �  ََ ۡشُهَ  
َ
حَثُة َ َُُهّ� ثََ� َّ �ـِٔيفَعِ َّ لَۡم  �

 ِ حُت َُ ََ َْ
ُ
َ ََ  ۚ�َ ِۡ ِِ َا َۡ

َ
ََُۡه�ّ  �ۡ� ََ ۡعَ�  َِ ن يَ

َ
َُُهّ� َ ََ

َ
 ].4الطالق: [ ﴾َ

، اگر شك داريد (كه عادت ماهانه دارند  عادت ماهانه مأيوسندو آن زنان شما كه از «
اند (نيز  سه ماه است و دختراني كه هنوز عادت ماهيانه پيدا نكردهها  آن يا نه) عده

 ». هاست آن است) و مدت زمان عده زنان حامله وضع حمل شان سه ماه عده
 د:ان فرموده صرسول خدا ت:سن
براي زني كه به خداوند و دنياي پس از مرگ باور دارد سوگواري بيش از سه روز «

جايز نيست ـ مگر براي فوت شوهر كه چهارماه و ده روز براي ازدواج مجدد صبر 
365F».نمايد مي

1 
 نظر دارند. ت اس�مي در مورد واجب بودن مراعات عده اتفاقعلما و فقهاي ام :اجماع

 انواع عده
به  -2قرءم يا عادت زنانه، «عده از طريق  -1 ت:عده داراي سه نوع مختلف اس 

 وضع حمل. -3وسيله عادت ماهيانه 

 عده از طريق عادت زنانه  -1
اهيانه و از رعايت اين عده كه از نظر علماي حنفي و حنبلي، سپري شدن سه عادت م

نظر علماي شافعي و مالكي، سپري شدن سه بار پاك شدن و طهارت از عادت ماهيانه 

_____________________________ 
 اخرجه البخاري و مسلم -1
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شان صحيح يا ناصحيح بوده و عمل  اي واجب است كه نكاح است، بر زنان مطلقه
 انجام گرفته باشد.ها  آن زناشويي با

 عده ماهيانه -2
اطر سالمندي عادت ماهيانه دختراني كه به سن عادت ماهيانه نرسيده و زناني كه به خ

آيد بايد پس از ط�ق و قبل از ازدواج مجدد سه ماه تمام صبر كنند، كه  برايشان پيش نمي
 كند. از روز شروع و در پايان سه ماه قهري خاتمه پيدا مي

شان صحيح بوده ـ هرچند عمل  شان فوت نموده و نكاح چنين زناني كه شوهران هم
گرفته باشد ـ يا زناني كه در مدت ط�ق رجعي قرار دارند بايد انجام نها  آن زناشويي با

 مدت چهارماه و ده روز براي ازدواج مجدد صبر نمايند.

 وضع حمل -3
نمايند، واجب  فوت ميها  آن شود يا شوهران بر زناني كه هنگام بارداري ط�ق داده مي

باره  د متعال در ايناست كه تا وضع حمل، از ازدواج مجدد خودداري كنند؛ زيرا خداون
 د:فرماي مي

حُت ﴿ ََ َْ
ُ
َ ََ ِِ َا َۡ

َ
ََُۡه�ّ  �ۡ� ََ ۡعَ�  َِ ن يَ

َ
َُُهّ� َ ََ

َ
 ].4الطالق: [ ﴾َ

 ». كه وضع حمل بنمايند مدت زمان زنان باردار تا وقتي است«
خانمي به هنگام گذرانيدن عده عادت ماهيانه متوجه حامله بودن خود گرديد،  چنانچه

چنين اگر خانم  شود. هم دت ماهيانه به عده وضع حمل تبديل ميعده او از عده عا
اش قطع  نوجواني كه قب�ً عادت ماهيانه نداشته و خانم سالمندي كه عادت ماهيانه

از مدت ها  آن شان عود نمايد، عده گرديده، در اثناي گذرانيدن مدت سه ماه، عده عادت
 شود. سه ماه به سه پاكي يا سه عادت ماهيانه مبدل مي

 د:شو در دو مورد عده عادت ماهيانه به عده ماهيانه تبديل مي
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هرگاه خانمي عده را از طريق عادت ماهيانه آغاز كند و پس از مدتي به خاطر  -1
اش را به روش عادت سه ماهه  رسيدن به سن سالمندي عادت او قطع شود، عده

 گذراند. مي
آغاز كرده باشد، سپس اش را  هرگاه خانمي كه ط�ق رجعي داده شده و عده -2

 شود. شوهرش فوت كند، عده ط�ق رجعي او به عده وفات شوهر تبديل مي

هرگاه فاميل نزديك خانمي مانند برادر، عمه، مادر، عمو و ...،  :سوگواري شرعي زنان
تواند تا مدت سه روز از آرايش، استعمال بوي معطر، كشيدن سرمه بر  فوت كند، مي

هاي رنگارنگ خودداري نمايد، اما  آلت و لباس تفاده از زينتچشم، استعمال حنا و اس
هرگاه شوهرش فوت كند، اين سوگواري او تا مدت چهارماه و ده روز واجب است 

براي هيچ خانمي كه به خداوند و « ه:ادامه پيدا كند؛ زيرا از ام سلمه روايت شده ك
ر باشد، مگر براي آخرت ايمان دارد روا نيست بيش از سه روز براي كسي سوگوا

366F».تواند به عزا بنشيند شوهر خود كه تا چهارماه و ده روز مي

1 
خانمي كه شوهرش فوت كرده، مدت چهارماه و ده روز سوگواري را در منزل 

گذارند، اما خانمي كه ط�ق رجعي داده شده لزم نيست كه آن مدت را به  همسري مي
 دانند. انم نيز مستحب ميعزا بنشيند، اما اكثر علما آن را براي آن خ

خانمي كه شوهرش فوت كرده در مدت چهارماه و ده روز عزاداري براي كارهيا 
به منزل خود بازگردد.  ها شب تواند از منزل خارج شود، اما حتماً بايد ضروري روزانه مي

چنان كه گفته شد سوگواري بر خانمي كه شوهرش فوت كرده واجب است و حنفيه  هم
شمارند، اما اكثريت فقها آن را  ان مطلقه ط�ق بائنه صغري و كبري واجب ميآن را بر زن

اند از نظر  ط�ق داده شده» رجعي يا بائن«دانند و زناني كه از طريق ط�ق  مستحب مي
گويند تنها در صورتي  حنفيه نه شب و نه روز را نبايد از منزل خارج شوند، اما شافعيه مي

 تواند منزل را ترك كند كه ضرورتي وجود داشته باشد. يزن در حال گذرانيدن عده م
_____________________________ 

 متفق عليه -1
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منزل شوهري در ايام گذرانيدن عده براي همسر  چنانچهلزم به يادآوري است كه 
تواند محرمي را نزد خود نگاه دارد يا به خانه يكي از محارم خود منتقل  ناامن باشد مي

ه كردن، نظافت، شود و در مدت عزاداري براي شوهر فوت كرده استحمام، شان
 پاسخگويي به تلفن و برخي رفت و آمدهاي معمولي با خويشاوندان جايز است.

 نفقه زنان در مدت عده
تأمين نفقه زن مطلقه در ط�ق رجعي ـ چون حكم همسر را دارد ـ بر شوهرش  -الف

 واجب است.
 گذراندن واجب اش را از طريق وضع حمل مي چنين تأمين نفقه زني كه عده هم -ب

 د:ان است؛ زيرا خداوند متعال فرموده

ََُۡه�ّ ﴿ ََ ۡعَ�  َِ ّ�ح يَ َِ �ُِۡقواْ َعََۡيِهّ� 
َ
ۡل  فَُ ََ حِت 

ََ َْ  ].6الطالق: [ ﴾�ن ُ�ّ� َُ
نمايند، نفقه (و  زنان (مطلقه) باردار بودند، تا زماني كه وضع حمل مي چنانچه«

 ». را فراهم كنيدها  آن مخارج)
اش بر  گذراند، از نظر حنفيه نفقه اش را مي ائنه داده شده و عدهخانمي كه ط�ق ب -ج

شوهر واجب است؛ زيرا بايد تا پايان عده به خاطر تعلق آن به شوهر صبر كند؛ اما مالكيه 
باره  تأمين مسكن او بر شوهر واجب است؛ زيرا خداوند متعال در اين د:گوين و شافعيه مي

 ت:فرموده اس

ۡسِكُنوُهّ� ِم�ۡ ﴿
َ
ُ�مۡ  َ َِ َۡ َُ  �ِ َُ َسَكنتُم من ۡي  ].6الطالق: [ ﴾َِ
 ». را هم مسكن دهيدها  آن جا كه خود سكونت داريد،به قدر استطاعت خويش همان«
نظر دارند كه نفقه خانمي كه شوهرش فوت كرده در مدت  فقها در اين مورد اتفاق -د

مرگ شوهر قطع با ها  آن گذرانيدن عده از مال شوهر واجب نيست؛ چون رابطه همسري
گويند بايد در مدت عده در منزل شوهر باقي بماند، اما اگر  شده است، اما مالكيه مي
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اي  شوهر مستأجر بوده و كرايه منزل را قب�ً پردخت ننموده ماندن خانم او در منزل اجاره
 واجب نيست.





 
 
 

 سخن پاياني

ي و اقتصادي نظام در رابطه با بعد تمدن و انساني، ديني، فرهنگي، معنوي، اجتماع
 :خانوادگي اس�مي

هاي ديني، انساني،  در اس�م نهادي الهي و استوار است كه در عرصه ه:نهاد خانواد
ابعاد، مقاصد و اهداف پيشرفت، تمدن، فرهنگ، معنويت، اجتماع و اقتصاد داراي 

 د:باش ميداري در حال و آينده است؛ زيرا براساس امور ثابت و ماندگار زير استوار  دامنه
نظام خانواده از نظر اس�م به وسيله ديوار محكم و استوار ايمان و : دين و اخإلق

شود و آسايش، استقرار، تفاهم، استمرار و ماندگاري را در آن  اخ�ق محافظت مي
نمايد و به وسيله عشق به كار، سازندگي، قناعت و پرهيز از بيهودگي و پوچي  ضمانت مي

كه نهاد خانواده بتواند رسالتش را در زندگي  هاي لزم را براي آن زشت و ويرانگر زمينه
در جهت كسب رضايت، فضل، محافظت و بخشش خداوند به انجام برساند، فراهم 

 نمايد. مي
هاي اطمينان و  هاي ديني و اخ�قي، پايه در واقع زندگي خانواده در سايه ارزش

نمايد و از آلوده شدن به خيانت به  خاطرجمعي متقابل ميان زن وشوهر را استوار مي
سازد و  نمايد و استقرار و آرامش كافي را فراهم مي روابط همسري و دروغ جلوگيري مي

انسان را به نمايد؛ زيرا دين  همه افراد خانواده را به تعاون و احترام متقابل وادار مي
رد و از طرف ديگر دهد و در پيدا و پنهان هراس از او را در دل دا خداوندش ارتباط مي

هاي اخ�قي، مانعي مهم و حياتي در جلوگيري از ارتكاب فساد، فحشا و  ارزش
 دهد. بندوباري است و اساس زندگي زناشويي را بر خير و نيكي قرار مي بي

اما در بعد تمدن و تعالي مادي، مدني، معنوي و اخ�قي، نهاد خانواده : عرصه تمدن
پردازد و از  جنجال به ت�ش، تربيت و سازندگي مي در فضايي آرام و بدون جار و
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كند. و از محيط و فضاي داخلي و خارجي  كرامت، منزلت و شخصيت انسان پاسداري مي
ايمان پاكي نيمه «نمايد؛ زيرا  منزل با مراعات مقررات بهداشت و نظافت حمايت مي

367F».است

ها و آرزوهاي  رزشقيام و حركت فراگير در راستاي رسيدن به اصول و ا و براي 1
 نمايد. اي پيشرفته و پيشگام با ديگران، همكاري مي بلند انساني و جامعه

مسلمانان اساس روابط خود را با ديگران برمبناي معيارهاي ايمان، دوستي  :بعد انساني
ها، معاشرت محترمانه همسايگي و دوستانه و حمايت از مال و ناموس او در  متقابل انسان
به هنگام حضور و پرهيز از داد و فرياد، ها  آن مسافرت، احترام و اكرام به هنگام غيبت،

 دهند. درگيري، اذيت، آزار و تجاوز به حيثيت و حرمت ديگران قرار مي
ورزند، و با آغوش باز  مسلمان به آموختن علم و دانش عشق مي  خانواده :بعد فرهنگي

روند و الگويي  معرفت و رفتار پسنديده ميهاي دانش، هنر،  ها و زيبايي به استقبال ارزش
ارزشمند از زندگي خانوادگي و اجتماعي را در ابعاد ايماني، اخ�قي، تربيتي، اقتصادي، 

 دهند. سياسي، زبان و فرهنگ براي ديگران ارائه مي
فضاي عطرآگين ايماني و معنوي خانواده مسلمان برپايه ايمان به خداوند  :بعد معنوي
از مرگ استوار است. عرصه ت�ش و تكاپوي اعضاي آن براي گسترش دامنه و دنياي پس 

هاست و  آرامش، اطمينان، محبت و پرهيز از اضطراب، تشنج، فروپاشي و ديگر ناهنجاري
دارند و همه  نمايند از ميان برمي همه عواملي كه زمينه ناراحتي و نگراني را فراهم مي

دهند؛ زيرا ت�وت و تدبر در  ر دسترس قرار مينيازهاي بهداشتي، مادي و معنوي را د
هاي هراسان و پنجره اميد بر روي  بخش دل شدگان، آرامش قرآن، طناب نجات غرق

نماز،  د:هاي ديني مانن نمايند و به وظايف و عبادت غمناكان است، مدام خود را تقويت مي
 ا:كنند؛ زير روزه، زكات و امر به معروف و نهي از منكر عمل مي

َ� بِِذۡ�َِ ﴿
َ
� ِ َّ  ].28الرعد: [ ﴾٢ �َُۡقَُوُب ََۡطَم�ِّ�  �

_____________________________ 
 اةيمان شطر الطهور مسلم روايت كرده است با لفظ: -1
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 ». يابند ها آرامش مي آگاه باش تنها با ياد خداوند است كه دل«
مسلمانان مدام در راستاي منافع عمومي بدون تبعيض ميان مسلمانان و  :بعد اجتماعي

ماعي، تفاهم و تعاون غيرمسلمان، پيشگام هستند و براي گسترش خير، نيكي، محبت اجت
ورزند و از طريق عبادت زكات فقرا و  با ديگران در پيدا و پنهان از هيچ ت�شي دريغ نمي

ها و  روند و از سختي دهند، به عيادت بيماران مي مستمندان را مورد حمايت قرار مي
نمايند و صفا، صميميت و دوستي را در ميان  ها با ديگران اظهار همدردي مي مصيبت

پرسي است و مدام  اس�م و احوالها  آن دهند و شعار هميشگي دم گسترش ميمر
 هايشان شادمان و درخشان است. چهره
368F».دهند هرچند خود نيازمند باشد، رفع نيازمندي ديگران را بر خود ترجيح مي«

1 
دارند، اهل سخاوت و بخشندگي هستند، با بخل،  پذيرايي از مهمان را دوست مي

ري ميانه خوشي ندارند و از تهديد و هراسانيدن ديگران پرهيز چشمي و خوا تنگ
 د:ان باره فرموده در اين صنمايند؛ زيرا پيامبر گرامي اس�م مي

369F».به هيچ وجه روا نيست كه مسلماني، مسلماني ديگر را مورد تهديد قرار دهد«

2 
» توازن اعتدال و«از نظر اس�م بخش اقتصادي خانواده براساس روش  :بعد اقتصادي

چشمي استوار است و كوتاهي در  در دخل و خرج و پرهيز از ريخت و پاش، بخل و تنگ
ارزش را روا  هاي غيرضروري و بي مورد وظايف و غرق شدن در بات�ق و ولخرجي

شمارد و هزينه و مخارج را به امور ضروري و براي رفع نيازهاي اساسي اختصاص  نمي
هاي نامطلوب  لوكس و اشرافي و بدون استفاده و خواستهدهد و از انبار كردن اشياء  مي
ريزي سالم براي درآمد  نمايد؛ زيرا چنين روشي زمينه را براي برنامه ناپذير پرهيز مي ي سير

نمايند و خود را در  سازد و از روي حساب و كتاب خرج مي و مخارج خانواده فراهم مي
هاي داراي ربا و سود ـ غرق  ه وامهاي كوتاه و درازمدت ـ به ويژ بات�ق بدهكاري

_____________________________ 
 9الحشر :  -1

 . اخرجه احمد و ابوداود.-2
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هاي ضروري، زمينه را براي بال رفتن ميزان رشد،  كاري كنند و همه اين احتياط نمي
نمايد  آموزش، س�مت، رفاه و آسودگي خاطر پدر، مادر و همه اعضاي خانواده فراهم مي

 نمايد. بار مصون مي هاي زيان را از بسياري مشك�ت و لغزشها  آن و
ت�ش سالم و سازنده فراوان خانواده در محيطي پاك و محترمانه و همكاري زن كار و 

هاي مفيد و سودآور به شرطي كه به مسئوليت او در  ها و پروژه مسلمان در همه طرح
چنين انديشيدن  اي وارد ننمايد، بسيار مطلوب است، هم خانواده، حرمت و كرامتش خدشه

 دگي ضروري است.ريزي براي مراحل آينده زن و برنامه
اي كه لزم است خانواده مسلمان آن را در پيش گيرد و من در  اين است راهي و شيوه

در برخي از  چنانچهام و  گونه ديده هاي مسلمان را اين ممالك شرق و غرب اغلب خانواده
هاي ناروا. عيوبي وجود دارد به دليل جهل  هاي مسلمان مظاهري نفي و ناهنجاري خانواده

گاهي و عدم پايبندي به بانگ و فراخواني شريعت خداوند قرآن و سنت رسول و ناآ
ماندگي، تباهي، سرگرداني  هاي مسلمان را در عقب اي كه برخي از خانواده خداست. پديده

 دهد. و انحراف قرار مي
ريزي و  جا كه خانواده مسلمان همه سعي و اهتمام خويش را از همان آغاز پايه از آن

ها و  گيرد، در مقابل دشمني ن، در مراعات مقررات شريعت اس�م به كار ميدر ادامه آ
روابط نامشروع را ميان پسران  بندوباري و نمايند بي هاي دشمناني كه ت�ش مي رويارويي

 آيد. اي استوار و حفاظت شده در مي ختران جوان گسترش بدهند، بسان قلعهو د
هاي ديني خود پايبند  ، مقررات و مسئوليتها به راه و رسم و تا زماني كه خانواده

را مورد تهديد قرار ها  آن تواند كانون گرم باشند، هيچ خطري جدي داخلي و خارجي نمي
هاي مسلمان در زمينه روابط خانوادگي  دهد كه خانواده دهد و واقعيت و آمارها نشان مي

م به سالمندان الگو و سالم و همراه با عشق و محبت ميان زن، شوهر و فرزندان و احترا
 نظيرند. اي متمدنانه و بي نمونه

 گردد. ها كامل مي سپاس و ستايش پروردگاري را كه به ياري او خوبي
 پايان
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